
DIRECŢIA EDILITARĂ 
 

 
Direcţia Edilitară funcţionează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, 

domnul Gheorghe Ciuhandu. Activitatea acestei direcţii este coordonată de domnul director Dumitru 
Andor, fiind structurată astfel: 

 
I. Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii 
II. Serviciul Salubrizare 
III. Serviciul Reţele Publice 

- Biroul Infrastructură în Transport 
- Biroul Hidrotehnic 

IV. Serviciul Administrare Mediu Urban 
- Biroul Ecologie Urbană 

V. Serviciul Energetic 
- Biroul Iluminat Public 
- Compartimentul Asociaţii de Proprietari 

 
 

I. SERVICIUL PROMOVARE, CORELARE ŞI AVIZARE INVESTIŢII 
 
 
1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii este un compartiment de specialitate 

din cadrul Direcţiei Edilitare. 
Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii are prevăzută în structura sa un număr 

de 11 de funcţionari publici, din care 1 Şef Serviciu şi 10 funcţionari publici de execuţie. 
În cursul anului 2006 aceasta structură a fost ocupată de 6 funcţionari publici. 
Şef serviciu: vacant. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii este compartimentul de specialitate din 

cadrul Direcţiei Edilitare care avizează documentaţiile tehnice, evaluează zonele verzi afectate pe 
raza municipiului Timişoara şi aprobă ocuparea domeniului public cu materiale de construcţii şi 
organizări de şantier. 

Obiectul de activitate al Serviciului Promovare Corelare şi Avizare Investiţii, cuprinde 
următoarea sferă de activităţi: 

A. Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări 
edilitar – gospodăreşti, ceea ce implică deplasarea la faţa locului cu deţinătorii de reţele de 
gospodărie subterană şi supraterană în vederea predării amplasamentelor; 

B. Verificare documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizului de principiu şi 
întocmirea notelor de plată în vederea obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii Autorizaţiei 
de Construire; 

C. Evaluarea zonelor verzi afectate şi încasarea contravalorii acestora (dacă este cazul), în 
baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local nr. 162/1997, pentru lucrările edilitar – gospodăreşti în vederea obţinerii 
permisului de spargere; 

D. Urmărirea refacerile zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti - 
verificarea, controlul şi recepţionarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi; 



E. Întocmirea documentaţiei şi caietul de sarcini în vederea achiziţiei publice a serviciului 
de reamenajare prin gazonare a zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti pe raza 
municipiului Timişoara; 

F. Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de 
construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţele ocupate, calcularea taxelor de ocupare 
temporară a domeniului public şi urmărirea încadrării în timp, suprafaţă  şi condiţii legale, a ocupării 
domeniului public precum şi a plăţii conform legii; 

G. Întocmirea propunerilor privind bugetul pe anul următor (cheltuieli de capital) în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale şi întocmirea şi 
transmiterea către Direcţia Economică a programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile 
privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul bugetar următor; 

H. Întocmirea şi comunicarea către Serviciului Licitaţii – Contracte, a propunerilor privind 
programul anual al achiziţiilor publice; 

I. Soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de persoane fizice şi 
juridice, potrivit atribuţiilor Serviciului; 

J. Alte activităţi. 
 

 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
În cursul anului 2006, funcţionarii publici din cadrul Serviciului Promovare, Corelare şi 

Avizare Investiţii şi-au îndeplinit atribuţiile, desfăşurând următoarele activităţi: 
 
A. Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere 

pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor 
verzi; 

S-au verificat amplasamentele pentru avizarea unui număr de 1.146 lucrări, pentru care s-a 
încasat suma de 68.365,78 lei (RON) după cum urmează: 

- 405 branşamente apă; 
- 335 racord canal; 
- 250 branşamente gaze – naturale; 
- 43 - Extindere reţele gaze – naturale; 
- 30 - Extindere reţele apă; 
- 20 - Extindere reţele canal; 
- 26 redimensionare reţele apă şi canal; 
- 23 modernizări reţele electrice – iluminat public; 
- 12 modernizare infrastructură reţea transport – retehnologizare; 
- 1 înlocuire LES; 
- 1 - Extindere reţea telefonie. 
B. Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizului de 

principiu şi întocmirea notelor de plată în vederea obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii 
Autorizaţiei de Construire; 

S-au verificat şi avizat un număr de 365 Avize de principiu pentru efectuarea unor lucrări 
în zonele verzi, pentru diverse lucrări: construirea sau legalizarea de garaje, construirea de balcoane, 
realizarea de accese, împrejmuiri, locuinţe şi parcări, pentru care s-a încasat suma de 197.602,25 lei 
(RON). 

C. Activitatea de evaluare a zonelor verzi afectate de diverse lucrări şi încasarea 
contravalorii acestora, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, pentru lucrările edilitar – gospodăreşti;  

Au fost evaluate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 
privind unele măsuri pentru protecţia arborilor pe raza municipiului Timişoara – modificată şi 



completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2001, zonele verzi şi materialul dendro-floricol 
de pe domeniul public după cum urmează: 

 
718.813,00 lei (RON) S.C. "BEGA GROUP" SRL - "Amenajare parcare str. Carol Telbisz nr. 3"; 
31.054,60 lei (RON) Soc. Caritate "BLYTHSWOOD ROMÂNIA" – "Construcţie Clinică Bolnavi 

HIV/SIDA" str. Spitalul Nou nr. 13; 

18.461,90 lei (RON) S.C. "COLTERM" S.A. – "Retehnologizare magistrală termică 2Dn 800 cm 
pt B-dul Dr. Iosif Bubuca"; 

11.636,80 lei (RON) "Retehnologizare racord termic  la Punctul Termic 51- Zona Stadion" şi 
"Retehnologizare reţea termică primară la Punctul Termic 54 Timişoara - 
strada Elevului"; 

10.902,84 lei (RON) S.C. "SINEDIL ROMÂNIA" S.R.L.- "Cădire S+P+4+5 parţial" pr. Str. 
Surorile Caceu nr. 7 

10.000,00 lei (RON) S.C. "A.D,P." – Amenajare parcări Calea Torontalului; 

9.900,00 lei (RON) S.C. "KAUFLAND" SRL – Amenajare parcare str. Gh. Lazăr 32 

8.250,00 lei (RON) S.C. "SIEMENS VDO" SRL – amenajare drum – Zona Calea Buziaşului; 

5.806,00 lei (RON) Cârpaci Milo – Acces auto B-dul Mihai Viteazul 22 

3.640,00 lei (RON) S.C. "MODATIM" SA – Amenajare parcare str. Gh. Lazăr colţ cu Str. C. 
Brediceanu 

3.176,00 lei (RON) S.C. "CAVANARO" SRL – Amenajare parcare;Gh. Lazăr 26; 

2.057,00 lei (RON) S.C. "COLTERM" S.A. – "Retehnologizare magistrală termică 2Dn 900 cm 
pt B-dul Dr. Iosif Bubuca"; 

1.760,00 lei (RON)  S.C. "LINDE GAZ" – Amenajare parcare str. Demetriade; 

1.223,00 lei (RON)  S.C. "CAVANARO" SRL – Amenajare parcare str. P. Laicu; 

935,00 lei (RON) S.C. "MURATIM" SRL – Amenajare parcare str Ripensia 27 

 
Din aceste evaluări de material dendro-floricol realizate, nu a fost încasată suma de 

718.813,00 lei (RON); evaluarea rămasă neachitată, se datorează renunţării beneficiarilor la 
realizarea investiţiilor. 

D. Activitatea de urmărire a refacerilor zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-
gospodăreşti - verificarea, controlul şi recepţionarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi; 

În primăvara anului 2006, au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi 
afectate ca urmare a lucrărilor edilitar-gospodăreşti rămase neexecutate din toamna anului 2005 
precum şi a celor din primăvara 2006, (gazonare, plantare gard viu), în valoare de 92.828,90 lei 
(RON), executate de către S.C. "DRUFEC CONS CF" SRL, în baza contractului de prestări servicii 
încheiat cu Primăria Municipiului Timişoara. 

Începând cu data de 01.06.2006, ca urmare a încheierii Contractului de prestări servicii nr. 
SC2006-10510/31.05.2006, lucrările de refacere a zonelor verzi au fost prestate de S.C. 
"HORTICULTURA" S.A. Valoarea lucrărilor realizate se ridică la suma de 12.694,52 lei (RON), 
fiind reamenajată o suprafaţă de 3.321 mp. de zone verzi. 

E. Activitatea de întocmire a documentaţiei şi caietului de sarcini în vederea achiziţiei 
publice a serviciului de reamenajare prin gazonare a zonelor verzi afectate de lucrările edilitar - 
gospodăreşti pe raza municipiului Timişoara; 

Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii a întocmit Caietul de sarcini şi a 
organizat licitaţia publică deschisă pentru achiziţia lucrărilor de "Reamenajare prin gazonare a unor 



suprafeţe de teren distruse în urma lucrărilor care afectează zonele verzi ale municipiului 
Timişoara". 

În urma organizării licitaţiei, în cursul lunii mai 2006, a fost declarată câştigătoare oferta 
S.C. "HORTICULTURA" SA şi s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. SC2006-
10510/31.05.2006. 

F. Urmărirea depozitărilor pe domeniul public şi încasarea taxelor legale potrivit 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 375/11.10.2005 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale în municipiul Timişoara pentru anul 2006: 

Au fost încasate taxele pentru ocuparea temporară a domeniului public în valoare de 
164.145,12 lei (RON). 

G. Întocmirea propunerilor privind bugetul pe anul următor (cheltuieli de capital) în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale şi întocmirea şi 
transmiterea către Direcţia Economică a programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile 
privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul bugetar următor; 

La sfârşitul anului 2006, Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii a centralizat 
datele privind Lista de investiţii pentru anul 2007 a Direcţiei Edilitare - cu eşalonarea acestora 
diferenţiat pe surse de finanţare: buget local şi/sau credite, precum şi cu eşalonarea pe lunile anului 
2007. De asemenea, pentru lucrările în continuare, s-au eşalonat investiţiile pe un plan multianual 
2008 – 2010. 

Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii a centralizat datele privind Lista de 
investiţii pentru anul 2007 a Primăriei Municipiului Timişoara. 

H. Întocmirea şi comunicarea către Serviciului Licitaţii – Contracte, a propunerilor privind 
programul anual al achiziţiilor publice; 

Serviciul Promovare, Corelare şi Avizare Investiţii a centralizat datele privind propunerile 
pentru Planul anual al achiziţiilor publice  pentru anul 2007 a Direcţiei Edilitare şi le-a transmis  
spre centralizare Serviciului Licitaţii – Contracte din cadrul Direcţiei Patrimoniu. 

I. Soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de persoane fizice şi 
juridice, potrivit atribuţiilor Serviciului; 

În cursul anului 2006 au fost soluţionate unui număr de 153 de sesizări, reclamaţii şi 
diverse solicitări venite din partea cetăţenilor, unor instituţii şi societăţi comerciale, privitor la 
următoarele aspecte: 

- Reclamaţii şi solicitări privind depozitări pe domeniul public; 
- Reclamaţii şi sesizări privind distrugerile de zone verzi; 
- Evaluări privind materialul dendro-floricol de pe domeniul public a municipiului 

Timişoara; 
- Corespondenţă privitoare la organizări de şantier şi realizarea de parcări; 
- Solicitări privind defrişări de arbori şi arbuşti; 
- Corespondenţă cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, Consiliul Judeţean Timiş, 

Instituţia Prefectului, Guvernul României; 
- Note de audienţă, sesizări primite prin Serviciul Call Center;  
- Rapoarte, comunicări, note de informare, adrese la birourile şi serviciile Primăriei; 
- Contestaţii şi corespondenţă - procese verbale de contravenţie; 
J. Alte activităţi 
- Întocmirea Notelor de informare privitoare la lucrările  realizate sau care se vor realiza 

în cartierele municipiului Timişoara, ca urmare a întâlnirilor conducerii instituţiei cu Consiliile de 
Cartier; 

- Întocmirea Rapoartelor privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi centralizarea acestor date la nivelul Direcţiei 
Edilitare; 



- Întocmirea Rapoartelor privind modul de aducere la îndeplinire a Dispoziţiilor 
Primarului Municipiului Timişoara pentru anul 2005 şi Semestrul I 2006 şi centralizarea datelor la 
nivelul Direcţiei Edilitare; 
 
 

II. SERVICIUL SALUBRIZARE 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
Serviciul Salubrizare are prevăzută în structura sa un număr de 10 de funcţionari publici, 

din care 1 Şef Serviciu şi 9 funcţionari publici de execuţie. 
În cursul anului 2006 aceasta structură a fost ocupată de 1 Şef Serviciu şi 3 funcţionari 

publici. 
Şef Serviciu – Adrian Puşcaş  
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
- Salubrizarea municipiului 
- Aplicarea actelor normative în domeniu 
 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
A. Salubrizarea municipiului: 
- au fost verificate şi recepţionate calitativ şi cantitativ lucrările manuale şi mecanice de 

salubrizare stradală, a staţiilor mijloacelor de transport în comun şi a Complexului Studenţesc 
executate în schimbul I de formaţiile de lucru ale SC RETIM SA şi SC RSG SA< s-a colectat şi 
transportat în urma executării acestor lucrări, cantitatea de 4989,53 tone deşeuri stradale; 

- s-au recepţionat lucrările de colectare şi transport deşeuri solide, din construcţii şi alte 
deşeuri diverse, constituite în rampe clandestine, executate de către SC RETIM SA; s-a transportat şi 
depozitat cantitatea 5768,74 tone deşeuri; 

- s-a verificat şi confirmat cantitativ lucrarea de transport deţinuţi la punctele de lucru de 
pe raza municipiului Timişoara, executată de către SC BC GOLF SRL; 

- s-au recepţionat lucrările de salubrizare şi igienizare a unor străzi, a malurilor canalului 
Bega şi a unor terenuri virane de pe raza municipiului Timişoara executate cu deţinuţii 
Penitenciarului Timişoara; au fost salubrizate în medie de patru ori toate cartierele municipiului 
Timişoara şi arterele de penetraţii; 

- s-au recepţionat lucrările de încărcat şi transportat deşeuri vegetale, executate de către 
SC RETIM SA şi SC RSG SA, fiind transportată cantitatea de 2.906 tone; 

- s-au organizat şi desfăşurat acţiunile de curăţenie de primăvară şi toamnă, acţiuni în 
care au fost colectate şi transportate 3656,46 tone deşeuri vegetale, obiecte de uz casnic şi 
gospodăresc şi alte deşeuri diverse; 

- s-au recepţionat cantitativ şi calitativ lucrările de prindere şi transport în adăposturi a 
câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara, executate de SC DANYFLOR SRL şi a fost 
confirmată prinderea unui număr 4270 câini vagabonzi şi fără stăpân, din care, după perioada legală 
de cazare în adăposturi, un număr de 3222 de câini au fost eutanasiaţi iar 1048 au fost adoptaţi sau 
revendicaţi. 

- au fost amplasate un număr de 524 coşuri stradale pe străzile din zona centrală, în 
staţiile mijloacelor de transport în comun şi acţiunea continuă pe penetraţii şi în celelalte zone ale 
municipiului; 

- soluţionarea sesizărilor şi interpelărilor consilierilor locali; 



- s-au soluţionat un număr de 34 sesizări venite din partea cetăţenilor prin infochioşcuri 
şi prin intermediul publicaţiei Monitorul Primăriei; 

- în anul 2006 s-a colectat, transportat şi depozitat de la populaţia, agenţii economici şi 
instituţiile publice care funcţionează pe raza Municipiului Timişoara, 112.622.88 tone deşeuri, din 
care, 188.52 t materiale reciclabile selectate, reprezentând: 

- sticlă – 1,60 tone; 
- PET – 38,10 tone; 
- PE – 31,32 tone; 
- Hârtie-carton - 93,54 tone; 
- Metale – 6,48 tone; 
- Anvelope uzate – 15,03 tone; 
- Acumulatori uzaţi – 1,50 tone; 
- Deşeuri electrice şi electronice – 0,95 tone; 

 
B. Aplicarea actelor normative în domeniu. 
- s-au eliberat un număr de 13 avize la solicitarea unor agenţi economici, în vederea 

obţinerii autorizaţiei de colectare a deşeurilor reciclabile de la persoane fizice, conform Ordonanţei 
nr. 16/2001; 

- s-au soluţionat un număr de 471 sesizări şi reclamaţii scrise, din care 117 primite prin 
Call Center de către persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului şi 873 
sesizări telefonice; 

- s-au soluţionat un număr de 36 note de audienţă: Cabinet Primar, Cabinet Viceprimar, 
Director Direcţia Edilitară; 

- s-au emis un număr de 784 somaţii şi 315 invitaţii pentru persoane fizice şi juridice 
care au fost somate sau invitate la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea soluţionării 
unor reclamaţii şi sesizări; 

- au fost efectuate controale specifice domeniului de activitate şi s-au aplicat amenzi 
contravenţionale în valoare de 637.000.000 lei din care: 

- încasate:- 15 procese verbale în valoare de 15.200 lei noi. 
- pe rolul instanţelor de judecată – procesul verbal nr. 2313/09.03.2006 în sumă de 

400 lei noi. 
- urmărire şi încasare - pentru neexecutarea serviciilor de salubrizare contractate, 

operatorul SC RETIM SA, a fost penalizat cu suma de 358.259 lei noi. 
 
Alte activităţi: 
- s-a asigurat salubrizarea amplasamentelor pe care s-au desfăşurat următoarele 

manifestări: Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Festivalul Inimilor, Ziua Timişoarei, Ruga 
Bănăţeană, Revelionul 2006/2007 şi integrarea României în Uniunea Europeană; 

- au fost organizate acţiuni de evacuare a copiilor străzii şi a persoanelor fără adăpost din 
32 locaţii inventariate pe raza municipiului, din cămine termice de vizitare ale CET-ului şi 
COLTERM- de la Rambleu CF Intrarea Doinei, Demetriade corturi şi improvizaţii pe terenuri 
virane, de sub podurile care traversează Canalul Bega, din construcţii improvizate şi imobile părăsite 
şi din autovehicule abandonate; amplasamentele respective au fost salubrizate şi igienizate; 

- s-au organizat acţiuni de depistare a persoanelor fizice şi juridice care nu respectă 
modul de gestionare a deşeurilor în zonele Circumvalaţiunii şi Torontalului, str. Chimiştilor, 
Câmpului – Kuncz, Cet- Sud, Gara de Sud, zona Plăvăţ II, str. Bacalbaşa, Zona Polonă, Zona UMT, 
Aleea Ghirodei, str. Bogdăneştilor colţ cu str. Amzei, Aleea Pădurea Verde, str. Grigore 
Alexandrescu colţ cu str. Aleea Viilor. 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 



- Realizarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare SC RETIM SA, 
conform contractului de concesiune încheiat cu Consiliul local al municipiului Timişoara, a unei 
Staţii de sortare a deşeurilor reciclabile colectate de la utilizatorii de pe raza municipiului Timişoara, 
în vederea îndeplinirii cotelor de colectare stabilite de legislaţia în vigoare, pe tipuri de deşeuri 
reciclabile.  

- Implementarea etapizată a sistemului de colectare duală a deşeurilor municipale, 
respectiv colectarea separată a deşeurilor biodegradabile şi colectarea separată a deşeurilor 
reciclabile la toţi utilizatorii serviciului, pe cele 12 sectoare, cu termen de implementare de 3luni 
pentru un sector. 

- Colectarea în vederea reciclării a DEEE – Deşeuri din Echipamente Electrice şi 
Electronice de la populaţie prin punctele de colectare organizate de operatorul de servicii publice de 
salubrizare SC RETIM Sa în vederea îndeplinirii de către municipiul Timişoara a cotelor de 
colectare şi reciclare a acestor tipuri de deşeuri stabilite prin legislaţia în vigoare. 

- Implementarea serviciului de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor 
voluminoase şi nepericuloase - bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată şi a deşeurilor rezultate 
din activităţile de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă de la utilizatorii persoane fizice şi juridice de pe raza municipiului 
Timişoara. 

- Promovarea şi mediatizarea unor programe pentru conştientizarea agenţilor economici 
şi a populaţiei în ceea ce priveşte activitatea de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile şi de 
educare în domeniul gestiunii deşeurilor. 
 
 

III. SERVICIUL REŢELE PUBLICE 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
Şef Serviciu: ing. Ioan Ganciov 
Serviciul Reţele Publice are în componenţă: 
- Biroul Infrastructură în Transport 
- Biroul Hidrotehnic 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
Constă în coordonarea activităţilor în domeniile drumurilor şi a reţelelor de apă şi 

canalizare de pe raza municipiului Timişoara. 
 
 
BIROUL INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORT 
 
 
1. COMPONENŢA BIROULUI 
Şef Birou: ing. Vasile Olar 
- 10 consilieri 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
Activitatea biroului constă în urmărirea execuţiei lucrărilor care se execută pe drumurile 

din municipiul Timişoara prin: 
I. Urmărirea execuţiei lucrărilor de drumuri – investiţii, reparaţii, întreţinere; 



II. Urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public – eliberarea 
avizelor de principiu şi a permiselor de spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul public. 

Dintre cele mai importante activităţi ale Biroului Infrastructură în Transport amintim 
următoarele: 

- Pregătirea documentelor licitaţiei (tema de proiectare, caiete de sarcini, fişa de date a 
achiziţiei, informaţii generale, etc.) în vederea organizării de achiziţii publice. 

- Verificarea documentaţiilor tehnice întocmite de proiectanţi, urmărirea lucrărilor de 
investiţii contractate. 

- Verificarea încadrării cheltuielilor efectuate cu aceste lucrări în sumele alocate de la 
bugetul local. 

- Promovarea spre aprobarea Consiliului Local a documentaţiilor tehnice întocmite în 
vederea demarării investiţiilor de drumuri. 

- Obţinerea avizelor necesare şi a autorizaţiilor de construcţie pentru desfăşurarea în 
condiţii legale a lucrărilor de investiţii drumuri. 

- Întocmirea de informări, referate şi dispoziţii. 
- Urmărirea şi verificarea lucrărilor de investiţii prin parcurgerea tuturor etapelor, 

contractare, predare amplasament, ordin de începere lucrări, verificare situaţii de lucrări, cartea 
tehnică a construcţiei, încadrarea în termenele de execuţie. 

- Convocarea delegaţilor deţinătorilor de gospodărie subterană (apă, canal, gaz, electrice 
pentru predarea amplasamentului în momentul demarării lucrărilor) precum şi în momentul în care 
apar unele probleme în timpul execuţiei lucrărilor. 

- Convocarea comisiilor de recepţie şi recepţionarea lucrărilor de drumuri. 
- Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara 

pentru rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de drumuri. 
 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
În anul 2006 activitatea în domeniul drumurilor s-a desfăşurat după cum urmează: 
I. Verificări din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al respectării termenelor de execuţie 

la următoarele grupe de lucrări: 
 
A. Lucrări de reparaţii 
Lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt o importantă componentă a lucrărilor care se 

execută pe drumurile municipiului Timişoara, ele fiind absolut necesare pentru menţinerea în 
condiţii optime de circulaţie a carosabilului şi trotuarele străzilor din oraş. 

Aceste lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri se execută atât pe străzile cu îmbrăcăminte 
permanentă (asfalt, beton), cât şi pe străzi de pământ şi piatră spartă. 

La străzile cu îmbrăcăminte permanentă pentru o mai bună eficienţă în urmărirea lucrărilor 
precum şi pentru o mai mare operativitate la execuţia lucrărilor municipiul Timişoara a fost împărţit 
în 4 zone 2 la Nord şi 2 la Sud faţă de canalul Bega şi au fost încheiate 4 contracte de execuţie 
lucrări după cum urmează: 

- "Întreţinere străzi din nord estul municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere străzi din nord vestul municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere străzi din sud estul municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere străzi din sud vestul municipiului Timişoara" 
Străzile din municipiul Timişoara au într-un procent foarte mare durata de exploatare 

depăşită, suprafaţa asfaltică fiind îmbătrânită şi prezentând numeroase defecţiuni. 
Deoarece reparaţiile locale pe suprafeţe mici nu rezolvă problemele decât pe termen scurt 

fiind necesar a se interveni cu lucrări de reparaţii la perioade destul de scurte a fost adoptată o nouă 
strategie pentru aceste lucrări şi anume realizarea de covoare asfaltice pe suprafeţe mari, în unele 
cazuri fiind înlocuit integral stratul de uzură. 



Pentru aceste lucrări mai complexe a fost solicitată şi o garanţie de bună execuţie mai mare 
societăţilor comerciale care execută aceste lucrări iar în cazul în care apar defecţiuni în perioada de 
garanţie firmele sunt obligate să refacă aceste degradări pe cheltuială proprie. 

Datorită creşterii numărului de autoturisme precum şi a numărului autovehiculelor de mare 
tonaj care tranzitează oraşul precum şi datorită stării avansate de îmbătrânire a carosabilului 
drumurilor din municipiul Timişoara apar în mod frecvent gropi care produc mari perturbări 
traficului rutier. Pentru înlăturarea acestor obstacole şi intervenţie într-un timp cât mai scurt au fost 
încheiate 2 contracte de lucrări: 

- "Reparaţii cu caracter de urgenţă pe străzi situate în zona de nord a municipiului 
Timişoara" 

- "Reparaţii cu caracter de urgenţă pe străzi situate în zona de sud a municipiului 
Timişoara". 

Prin aceste contracte societăţile comerciale care execută aceste lucrări de întreţinere şi 
reparaţii drumuri sunt obligate să intervină în maxim 48 de ore de la primirea solicitării. 

O altă categorie importantă de străzi din municipiul Timişoara pe care se execută lucrări de 
întreţinere şi reparaţii sunt străzile de pământ şi piatră spartă. 

Datorită numărului mare de străzi de pământ şi piatră spartă (majoritatea fără canalizare) 
precum şi a extinderii cu rapiditate a oraşului, pentru a asigura condiţii minimale de circulaţie 
trebuie executate în permanenţă lucrări de întreţinere în condiţiile în care sumele alocate lucrărilor 
de drumuri au rămas aceleaşi. 

Deoarece modernizarea străzilor se execută după introducerea reţelelor subterane (apă, 
canal, gaz, electrice,etc), singurele lucrări care se puteau executa erau cele de nivelare şi pietruire, 
lucrări care trebuiau repetate anual iar aceste lucrări asigurau un confort scăzut, străzile rămânând în 
continuare cu denivelări, pline de praf  în timpul verii şi cu noroi în perioadele ploioase. 

În permanenţă au fost căutate soluţii atât economice cât şi practice pentru rezolvarea 
acestor probleme. 

În urmă cu doi ani a fost agrementată o metodă modernă de întreţinere a drumurilor care 
constă în stabilizarea mecanică insituu cu aport de materiale granulare şi ciment a terenului, 
închiderea suprafeţelor stabilizate se realizează prin aşternerea unei îmbrăcăminte asfaltică de tip 
uşor. 

Un mare avantaj pentru aceste lucrări îl constituie faptul că se foloseşte materialul existent 
pe stradă, faţă de metodele clasice care necesită săpătură iar materialul rezultat era aruncat. 

De asemenea durata de exploatare a drumurilor executate prin această metodă este de 4-6 
ani funcţie şi de cantitatea de materiale existente pe stradă (piatră, balast) precum şi de trafic, fără a 
fi necesare lucrări de întreţinere anuale. 

Prin închiderea suprafeţei stabilizate cu un covor asfaltic uşor se obţine o suprafaţă plană 
de rulare ducând la îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor de circulaţie, la eliminarea zgomotului, a 
trepidaţiilor precum şi a prafului şi noroiului. 

Pentru aceste lucrări au fost încheiate 2 contracte: 
- "Întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă în zona de nord a municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă în zona de sud a municipiului Timişoara" 
Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii trotuare au fost încheiate de asemenea 2 

contracte: 
- "Întreţinere trotuare în zona de nord a municipiului Timişoara" 
- "Întreţinere trotuare în zona de sud a municipiului Timişoara" 
Odată cu realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a trotuarelor, în intersecţii au fost 

coborâte la nivelul carosabilului bordurile pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap. 
Conform contractelor menţionate mai sus s-au executat lucrări de întreţinere şi reparaţii 

după cum urmează: 
 
Întreţinere străzi din nord estul municipiului Timişoara: 



- S. Bărnuţiu, Take Ionescu, Dorobanţilor, Antenei, Popa Şapcă, Lorena, Bucureşti, 
Titan, Baader, Tapia, Drăgăşani, Revoluţiei, Nicolae Iorga, Semenic, Paciurea, Filipescu, ale. 
C.F.R., Demetriade, Garofiţei, Longinescu, Ialomiţa, Lalelelor, Palmierilor, Uzinei, Mătăsarilor, 
Romul Ladea, Mistral, Spitalul Nou, Eugen Pop, Oituz, C. D. Loga, S. Bejan, A. Popovici, V. 
Lucaci, Iaşi, Renaşterii, Topologului, Michelangelo, I.C. Brătianu, Drăgăşani, Înfrăţirii, 
Telegrafului, Lugoj, Textiliştilor. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 3.930.097,46 lei. 
 

B. Întreţinere străzi din nord-vestul municipiului Timişoara: 
- Cal. Torontalului, Cloşca, Miresei, Bd. Cetăţii, Orşova, Pavel Rotariu, Pompiliu Ştefu, 

Cal. Bogdăneştilor, Bucovinei, Matei Basarab, Haşdeu, P-ţa Dacia, Mircea cel Batrân, Paris, Cal. 
Circumvalaţiunii, Bd. Republicii, Gării, Făgăraş, Stelelor, Dr. Liviu Gabor, Sinaia, Chişinău, P-ţa 
Mărăşti, Al. Pădurea Verde, Popa Laurenţiu, Mărăşeşti, Ghe. Dima, Brânduşei, Timiş, Pop de 
Băseşti, Nufărul, Gelu, Dan Căpitan, Lt. Ovidiu Balea, Rudăria, Pictor Teodor Aman, Carei, Pictor 
Ion Zaicu, Macilor, Balta Verde, Dunărea, Iaşi, Asăneşti, Horea, Teiului, Intrarea Zânelor, Salciei, 
Frasinului. 

Valoarea aproximativă a lucrărilor este de 6.580.921 lei. 
 

C. Întreţinere străzi din sud estul municipiului Timişoara: 
- Canal Bega, Albăstrelelor, Rudolf Walter, Căciulata, Baba Dochia, Deliblata, Zlatna, 

Uranus, Torac, Sănătăţii, Pestalozzi-Ştefan cel re, Rachetei, Balanţei, Ştefan Stâncă, Diaconu 
Coressi, Pârvan, Ştefan cel Mare, Ofcea, Galaţi, Eroilor, Stan Vidrighin, Zona Stadion, Rebreanu, 
Martirilor, Mareşal Prezan, Alexandrescu, C.D. Loga, Sudului, Ferdinand, Bogdăneştilor. 
Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 3.802.060,71 lei. 
 

D. Întreţinere străzi din sud vestul municipiului Timişoara: 
- Şagului, Posada, Zola, Hugo, Eneas, Andreescu, Slavici, Ardealul, Babeş, Rebreanu 

între cal. Martirilor şi str. Salcâmilor, Salcâmilor, Rebreanu între Cal. Şagului şi Brâncoveanu, 
Chiriac, Aluniş, Rusu Şirianu, Iuliu Maniu, Eminescu, Brâncoveanu, Arieş, Traian Lalescu, 
Timiriazev, Odobescu, 16 Decembrie, Zona de locuinţe Steaua, E.Murgu, Tosca, Săvineşti, 
Grofşoreanu, Industriilor, Polonă, Şoimoş, M. Viteazu, Lidia, Pasaj IMAIA, Macedonski, 
Porumbescu, int. Lungă, Minotaurului. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 3.729.694,43 lei. 
 
E. Întreţinere trotuare in zona de nord a municipiului Timişoara: 
Circumvalaţiunii, Huniade, Bucovina, Dej, Lorena, Lipovei, Ghirodei, Învăţătorului, 

Aradului, Lugojului, Badea Cârţan. 
Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 630.087,03 lei. 
 
F. Întreţinere trotuare în zona de sud a municipiului Timişoara: Ghirlandei, Ştefan cel 

Mare, Eroilor-1 Decembrie, Filaret Barbu, Oltul, Romanilor, Lidia, Martirilor, Sorin Titel, Bihor, 
Sănătăţii, Mureş, Zona Steaua. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 631.878,35 lei. 
 
F. Întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă în zona de nord a Municipiului Timişoara: 
- Molidului, Vălişoara, I. Velceanu, Alpiniştilor, Orăştie, Titulescu, Nepos, Guttenbrun, 

Zănoaga, Umbrei, Agricultorilor, Căprioarei, H.D. Gibony, Glinka. 
Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 1.744.818,80 lei. 
 
G. Întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă în zona de sud a municipiului Timişoara: 



- Recoltei, Arinului, Armoniei – zona ANL, Nicolae Stoica de Haţeg, E. Murgu, Pavel 
Stoica, Ion Sârbu, J.Bizet, V. Voiculescu, Tosca, Muzicescu, Alma Cornea Ionescu, Aron Pumnul, 
Mărgăritarilor, Garofiţei, Levănţica, Bagdasar, Romaniţei, Răscoala din 1907, N. Stănescu, 
Contemporanul, P. Morand, Virgilius, Bârsei, Stavrescu, A.Odeanu, Traviata, Mureş, Olarilor, 
Buşteni, C.Liuba, I.Cristoreanu., Zona industrială Freidorf, Efta Botoca. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 3.500.001,82 lei. 
 
H. Reparaţii cu caracter de urgenta pe străzi situate în zona de nord a municipiului 

Timişoara: 
- P-ţa Doiceşti, Proclamaţia de la Timişoara, Borzeşti, Brateş, Spitalul Nou, Răsăritului, 

Călan, Bd. Gen. I. Dragalina, Liniştei, Cal. Torontalului, Bd. Cetăţii, Cal. Aradului, Bd. M. 
Eminescu, Bd. I.C. Brătianu, Liege,  Eminescu, Bd. Michelangelo, Oituz,  Bd. Revoluţiei 1989, Jiul, 
Popovici Bănăţeanul, Bd. C.D. Loga, Amurgului, Bd. S. Bărnuţiu, Bd. Take Ionescu, Hamlet, 
Frasinului, Madrid, Suceava, Bucovinei, Teiului, Cal. Şagului, Cal. Dorobanţilor, Cal. Lipovei, Ghe. 
Lazăr, Patriarh Miron Cristea, Tipografilor, Eugeniu de Savoya, Măceşilor, Haşdeu, Piatra Craiului, 
Dej, Mehedinţi, Al. Viilor, Cal. Circumvalaţiunii, Mendeleev, Demetriade, Baader. 

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 659.672 lei. 
 

I. Reparaţii cu caracter de urgenţă pe străzi situate în zona de sud a municipiului 
Timişoara: 

- Constanţa, Vladimirescu, Romulus, Eneas, Vulturilor, Ion Vidu, Echităţii, Şagului - 
bretea, Rebreanu, Snagov, Căpitan Damşescu, Romanilor, Bălcescu, Oltul, Ariadna, Magearu, 
Verdi, Feldioara, Axente Sever, Podul Muncii, T. Vladimirescu Memorandului, Ghirlandei, 
Brâncoveanu, Pârvan – Pestalozzi, Diaconu Coresi - Cazane 

Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 184.285,78 lei. 
 

Lucrări de investiţii: 
În anul 2006 în Municipiul Timişoara s-au executat şi lucrări noi, în special ca urmare a 

necesităţii de modernizare a platformei liniilor de tramvai şi a reţelelor subterane de canalizare, 
alimentare apă, gaze naturale şi a reţelelor electrice pentru iluminatul stradal precum şi datorită 
necesităţii de modernizare a unor străzi aflate în zone importante din punct de vedere a circulaţiei 
rutiere şi pietonale.  
 

Lucrările de investiţii derulate în cursul anului 2006 au fost următoarele: 
 

Investiţii finalizate în anul 2006: 
Lucrările de investiţii realizate ca urmare a modernizării infrastructurii reţelei de transport 

în comun cu tramvaiul: 
- Modernizare str. Nemoianu - bd. Ferdinand - Bd.16 decembrie. Lucrările rutiere 

realizate au vizat completarea ansamblului de circulaţie tramvai-auto, prin amenajarea elementelor 
geometrice ale străzilor şi intersecţiile corespunzătoare siguranţei în exploatare. Pe str. Nemoianu 
sectorul până la str. Col. Enescu lucrările rutiere au fost realizate prin execuţia pe partea stângă a 
unei suprafeţe ocazional carosabile de 3,50 m lăţime, incluzând şi platforma liniei Sud. Pe partea 
dreaptă s-a asigurat gabaritul de 1,85 m din axul liniei Nord la bordura denivelată care încadrează 
trotuarul. Între str. Col. Enescu şi Bd. Horaţiu, pe lângă banda de circulaţie de 3,50 m lăţime s-a 
creat pe partea stângă o zonă de staţionare de 3,00 m lăţime. Pe dreapta s-a asigurat de asemenea 
gabaritul liniei Nord (1,85 m). Bd. Horaţiu a păstrat în general caracteristicile pieţei existente. 
Sectorul Bd. Ferdinand a fost realizat cu 4 benzi de circulaţie în platformă comună cu liniile de 
tramvai. S-a asigurat 6,75 m lăţime pe stânga respectiv 6,90 m pe dreapta din axa platformei liniilor 
până la bordura carosabilului. Intersecţia Bd. Ferdinand cu Bd. 16 Decembrie 1989 s-a realizat cu 
două benzi de circulaţie pe sens incluzând platforma liniilor de tramvai. Pe lungimea Parcului 



Central pe partea dreaptă au fost executate locuri de parcare. Sectorul s-a racordat la situaţia 
existentă în zona Spl. Titulescu şi la intersecţia cu Spl. Vladimirescu. Traseele trotuarelor executate 
au fost identice cu cele existente anterior. Pe str. Nemoianu sunt adiacente frontului clădit, lăţimea 
lor variind în funcţie de elementele carosabilului descris anterior. Pe Bd. Regele Ferdinand acestea 
sunt despărţite de bordura carosabilului printr-o zonă verde de siguranţă, la fel pe Bd. 16 Decembrie. 
Scurgerea apelor pluviale de pe carosabil a fost realizată prin intermediul unor guri de scurgere 
amplasate în chenare delimitate cu borduri ridicate s-au unele dintre ele amplasate la marginea părţii 
carosabile lângă bordură. În scopul asigurării siguranţei autovehiculelor, tramvaielor şi pietonilor s-
au aplicat marcaje cu vopsea pe suprafaţa carosabilă. A fost realizată şi semnalizarea verticală prin 
intermediul indicatoarelor rutiere. A fost executat un branşament de gaze naturale pentru policlinică 
precum şi o - Extindere de gaze naturale în lungul str. Nemoianu din dreptul policlinicii până la 
intrarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului. A fost reabilitată reţeaua de 
termoficare pe str. Nemoianu între nr.6-14 executându-se totodată şi branşamentele aferente. 

Valoarea investiţiei a fost de 8.479.584,28 lei. 
 

Amenajări stradale str. Dacilor. 
Str. Dacilor este situată în partea de Est a municipiului fiind delimitată de canalul Bega la 

Nord şi Pţa. Traian în Sud. Lucrările rutiere executate au fost cuprinse între marginea platformei 
liniilor de tramvai şi fronturile clădirilor. De la Pţa. Petru Rareş la Pţa. Traian incluzând racordurile 
la str. 3 August, Ştefan cel Mare şi Mihalache sectorul s-a amenajat între fronturile clădirilor cu 
caracter pietonal ocazional carosabil pentru accesul la imobile al autovehiculelor, ambulanţă, 
colectarea gunoiului menajer,etc. carosabilul şi trotuarele au fost realizate cu îmbrăcăminte asfaltică 
delimitată printr-o rigolă prefabricată de beton. Pentru siguranţa circulaţiei rutiere s-au montat 
indicatoare corespunzătoare. Au fost executate şi lucrări de alimentare cu apă prin reabilitarea 
conductei existente din oţel ranforsat în beton cuprinsă între Spl. Nistrului şi Pţa. Petru Rareş. A fost 
înlocuită conducta de apă potabilă existentă din fontă cuprinsă între Spl. Nistrului şi Pţa. Traian cu o 
conductă de polietilenă. Au fost înlocuite tronsoanele de conducte de apă ce subtraversează liniile de 
tramvai în dreptul str. Timocului, Petru Rareş şi Pţa. Traian. Au fost înlocuite branşamentele de apă 
existente care au fost dezafectate odată cu reabilitarea traseului liniilor de tramvai. Lucrările de 
canalizare au fost executate după cum urmează: pe tronsonul cuprins între Spl. Nistrului şi Pţa. Petru 
Rareş a fost realizat canal nou din tuburi de PAFSIL. pe traseul canalului au fost realizate cămine de 
vizitare în intersecţii şi la maxim 40 m de aliniament. A fost realizat canal nou şi pe tronson cuprins 
între Pţa. Petru Rareş şi str. Ştefan cel Mare tot cu tuburi din PAFSIL. Au fost înlocuite racordurile 
de la imobilele existente. Au fost refăcute reţelele de joasă tensiune ce deservesc consumatorii 
precum şi cele pentru iluminatul public din zona modernizată. 
Valoarea investiţiei a fost de 2.749.855,3 lei 

 
Consolidare cal. Dorobanţilor – str. A. Şaguna. 
S-au executat lucrări rutiere care au cuprins modernizarea străzii A. Şaguna, de la 

intersecţia A. Şaguna – Tigrului - Mihalache până la podul Mihai Viteazul pe o lungime de 
aproximativ 500 m, consolidarea Căii Dorobanţilor pe tronsonul podul Mihai Viteazul până la 
intersecţia cu S. Bărnuţiu - Spitalul Nou pe o lungime de aproximativ 650 m, şi amenajarea străzii 
Spitalul Nou din intersecţia cu Dorobanţilor până la strada Lorena pe o lungime de aproximativ 200 
m, lucrări edilitare şi s-a reabilitat podul Mihai Viteazul. Prin lucrările rutiere executate s-a realizat o 
structură rutieră carosabilă nouă între platforma liniilor de tramvai şi marginile carosabilului 
proiectat, s-au modernizat intersecţiile cu străzile adiacente, au fost refăcute trotuarele şi zona verde 
iar pentru siguranţa circulaţiei s-au executat marcaje rutiere,i s-au montat indicatoare rutiere şi 
semafoare. Principalele lucrări hidroedilitare executate au fost lucrări de alimentare cu apă şi 
canalizare ce au constat în: înlocuirea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare care au 
fost afectate de lucrări, înlocuirea sub pod a conductelor de apă existente cu Dn 400 mm şi 
executarea căminelor de vane aferente, înlocuirea canalului existent pe A. Şaguna pe tronsonul 



cuprins între pod şi biserică, înlocuirea conductei de apă existente cu Dn 100 mm de la podul Mihai 
Viteazul până la str. S. Bărnuţiu şi branşamentele aferente, înlocuirea conductelor de apă cu Dn 400 
mm în intersecţia cu str. Lalelelor. S-au refăcut reţelele de gaze naturale de presiune medie şi de 
presiune redusă înlocuindu-se şi branşamentele existente. Prin lucrările electrice executate s-a 
remediat sistemul de iluminat public şi s-au reglementat reţelele de medie şi joasă tensiune existente 
în zona modernizată care au fost afectate de lucrări. Reţelele de telecomunicaţii realizate au cuprins 
lucrări de deviere şi înlocuire a canalizaţiei telefonice şi a cablurilor telefonice din aceasta. Pentru 
reabilitarea podului s-au executat următoarele lucrări: desfacerea căii până la structura de rezistenţă 
şi refacerea hidroizolaţiei pe toată lăţimea podului, turnarea unui strat de beton de pantă de 9...15 
cm, refacerea integrală a trotuarului, supraînălţarea grinzii parapet şi torcretarea acesteia pe feţele 
laterale, înlocuirea parapetului metalic pietonal, torcretarea zonelor degradate la intradosul plăcii 
tablierului, protejarea anticorosivă a tablierului metalic şi repararea aparatelor de reazem. Valoarea 
lucrărilor a fost de 8.146.205,94 lei. 
 

Modernizare str. Independenţei – str. Drubeta. 
S-au executat lucrări rutiere care au cuprins modernizarea străzii Independenţei de la P-ţa 

Bălcescu până la str. Memorandului pe o lungime de aproximativ 330 m şi amenajarea străzii 
Drubeta de la intersecţia cu Memorandului până la intersecţia cu strada Mureş pe o lungime de 
aproximativ 1100 m şi lucrări edilitare. Prin lucrările rutiere executate s-a realizat o structură rutieră 
carosabilă între platforma liniilor de tramvai şi marginile carosabilului proiectat, astfel: pe str. 
Independenţei s-a realizat o îmbrăcăminte nouă pe toată suprafaţa, s-au înlocuit bordurile şi s-au 
montat guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale; pe str. Drubeta, sector str. Memorandului–
str. Lidia s-a realizat o structură rutieră nouă pe întreaga lungime iar carosabilul are pantă 
transversală unică de la platforma liniilor de tramvai spre zonele verzi ce despart carosabilul de 
trotuar; pe str. Drubeta, sector str. Lidia – str. Albac s-a realizat de asemenea o structură rutieră nouă 
şi s-au creeat staţionări de o parte şi alta a carosabilului iar pe sectorul rămas platforma liniilor s-a 
realizat de 7 m lăţime, circulaţia auto desfăşurându-se împreună cu tramvaiul. Pe toată lungimea 
modernizată s-au efectuat lucrări de reparaţii la trotuare şi s-au amenajat zonele verzi. Pentru 
siguranţa circulaţiei s-au executat marcaje rutiere pe carosabil şi s-au montat indicatoare rutiere. 
Principalele lucrări hidroedilitare executate au fost lucrări de colectare a apelor de suprafaţă realizate 
prin guri de scurgere racordate la canalizarea oraşului iar apele pluviale provenite de pe 
acoperişurile clădirilor se evacuează prin intermediul burlanelor racordate la canalizarea existentă. 
S-au realizat branşamente noi de gaze naturale pe sectoare în care acestea nu au existat, s-au refăcut 
răsuflătorile şi s-au montat capace noi. Lucrările electrice s-au executat datorită necesităţii 
remedierii sistemului de iluminat public şi pentru reglementarea reţelelor de medie şi joasă tensiune 
existente în zona modernizată care au fost afectate de lucrările rutiere. 

Valoarea lucrărilor a fost de 2.111.997 lei. 
 

Lucrările de investiţii realizate datorită necesităţii de modernizare a unor străzi aflate în 
zone importante din punct de vedere a circulaţiei rutiere şi pietonale: 
 

Amenajare P-ţa. Traian. 
Având în vedere cerinţa de arhitectură ca suprafaţa pieţei Traian să se transforme într-un 

spaţiu public, cu caracter preponderent pietonal, lucrările rutiere au fost orientate în sensul realizării 
unei suprafeţe pavate cu piatră naturală. Pe latura estică s-a păstrat zona carosabilă, dar s-a executat 
un pavaj la acelaşi nivel, delimitarea lăţimii carosabile s-a realizat cu borne ornamentale din fontă. 
Odată cu amenajarea pieţei Traian a fost necesară şi execuţia canalizării, pentru realizarea colectării 
şi evacuării apelor provenite din precipitaţii. Pentru iluminatul public s-au prevăzut stâlpi de fontă 
turnată, 7 console de fier forjat cu corpuri de iluminat montate pe faţadele clădirilor, 36 corpuri de 
iluminat montate în zonele verzi şi în jurul monumentelor şi reflectoare pentru iluminatul bisericii 
sârbeşti. S-au înlocuit în jur de 120 ml de reţea de gaze naturale, totodată s-au înlocuit şi 



branşamentele aferente, cu conducte din polietilenă. S-au realizat banchete stradale de două tipuri, 
ce formează împreună cu spaţiul verde o delimitare între zona de terase. 

Valoarea investiţiei a fost de 1.652.327,60 lei 
 

Modernizare str. Ulpia Traiana. 
Str. Ulpia Traiana este situată în zona de Sud a municipiului Timişoara şi face legătura 

între Bd. Rebreanu şi str. Muzicescu. Pe str. Ulpia Traiana s-au realizat lucrări de modernizare pe 
trei sectoare după cum urmează: Sectorul I cuprins între str. Memorandului şi Bd. Rebreanu cu o 
lungime de 401,50 m, sectorul II cuprins între str. Mareşal Averescu şi Mureş cu o lungime de 308 
m şi sector III cuprins între str. Mureş şi Muzicescu cu o lungime de 419,60 m. Lungimea totală 
modernizată fiind de 1.129,15 m. Prin realizarea lucrărilor de investiţii s-a urmărit îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie rutieră şi pietonală din zonă, prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice 
moderne şi repararea trotuarului pe întreaga suprafaţă. In profil longitudinal s-a încercat obţinerea 
unor declivităţi conforme pentru asigurarea scurgerii apelor. S-au realizat marcaje rutiere pe toată 
strada. 

Valoarea investiţiei a fost de 1.509.691,12 lei. 
 

Modernizare str. Traian Vuia 
Str. Traian Vuia este situată în zona de Sud a municipiului Timişoara şi face legătura între 

Bd. Rebreanu şi str. Muzicescu. Pe str. Traian Vuia s-au realizat lucrări de modernizare pe trei 
sectoare după cum urmează: Sectorul I cuprins între Bd. Rebreanu şi str. Mareşal Averescu cu o 
lungime de 108,77 m, sectorul II cuprins între str. Mareşal Averescu şi Mureş cu o lungime de 
302,50 m şi sector III cuprins între str. Mureş şi Muzicescu cu o lungime de 413 m. Lungimea totală 
modernizată fiind de 824,27 m. Prin realizarea lucrărilor de investiţii s-a urmărit îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie rutieră şi pietonală din zonă, prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice 
moderne şi repararea trotuarului pe întreaga suprafaţă. În profil longitudinal s-a încercat obţinerea 
unor declivităţi conforme pentru asigurarea scurgerii apelor. S-au realizat marcaje rutiere pe toată 
strada. 

Valoarea investiţiei a fost de 1.281.396 lei. 
 

Amenajare str. Ciocârliei 
Este una din străzile de legătură dintre str. Ovidiu Balea, str. Mircea cel Bătrân, str. 

Călimăneşti şi intersecţia si între străzile C.A. Rosetti şi Manole, având o lungime de 1080 m. Str. 
Ciocârliei este prevăzută ca stradă de categoria a III-a, cu două benzi de circulaţie având profil 
transversal tip acoperiş cu panta medie de 2,5%. Pentru deservirea circulaţiei pietonale se prevede 
realizarea de două trotuare dispuse la limita fronturilor construite existente. De o parte şi de alta a 
drumului până la trotuare s-au amenajat spaţii verzi prin înierbare, acestea având pantă transversală 
de 4% dirijată înspre partea carosabilă. S-au executat de asemenea şi accese pentru a se avea o 
suprafaţă continuă de acces spre case. Gurile de scurgere în număr de 46 s-au amplasat în afara părţii 
carosabile într-o alveolă încadrată cu bordură ridicată. 

Valoarea investiţiei a fost de 1.459.240,89 lei. 
 

Amenajare str. Talăngii 
Str. Tălăngii este situată în partea de sud-est a municipiului Timişoara, delimitată de str. 

Lacului şi str. Vasia Vasilescu. Este o stradă de categoria a III-a cu două benzi de circulaţie. Pe 
sectorul modernizat distanţa dintre fronturile clădite este de 15 m. Lungimea străzii este de 184 m, 
lăţimea părţii carosabil este de 6 m şi este încadrată de o rigolă executată din borduri de beton. Pe 
partea stângă a străzii s-a executat trotuar de 1,30 m lăţime şi zonă verde de 3,20 m lăţime. Pe partea 
dreaptă trotuarul are 1,5 m lăţime încadrat de două fâşii de zone verzi de 1,5 m lăţime fiecare. Prin 
intermediul pantelor transversale şi longitudinale apele pluviale de pe partea carosabilă se evacuează 



prin intermediul a 8 guri de scurgere care s-au executat pe partea dreaptă a străzii. S-au montat 
indicatoare rutiere de circulaţie şi s-au executat marcaje rutiere. 

Valoarea investiţiei a fost de 384.832,63 lei. 
 

Modernizare str. Vasia Vasilescu 
Str. Vasia Vasilescu este situată în partea de sud-vest a municipiului Timişoara. 

Carosabilul străzii are lăţimea de 6 m şi este delimitat de trotuare de 1,5 m. pentru realizarea 
carosabilului de 6 m a fost necesar mutarea unui stâlp de înaltă tensiune. S-au executat accese auto. 
Lângă bordura drumului s-a executat o rigolă din borduri de beton. Prin intermediul pantelor 
transversale şi longitudinale, apele pluviale se evacuează de pe platforma drumului prin intermediul 
gurilor de scurgere racordate la canalizare. La podeţul existent în dreptul lacului s-a păstrat placa de 
beton carosabilă peste care s-a executat un strat de mixtură. Parapetul metalic a fost înlocuit. S-au 
montat indicatoare rutiere de circulaţie şi s-au executat marcaje rutiere. 

Valoarea investiţiei a fost de 937.544,34 lei. 
 

Amenajare intersecţie Bd. Eroilor - Cal. Buziaşului 
Intersecţia Bd. Eroilor-Buziaşului este situată în partea de est a municipiului Timişoara. S-

a urmărit îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră şi pietonală în zonă prin realizarea unei benzi 
de virare la dreapta de pe Bd. Eroilor spre cal. Buziaşului. In zona intersecţiei, pe Bd. Eroilor s-au 
executat trei benzi de circulaţie rutieră, ca lăţimea părţii carosabile fiind de 9,5 m. În zona trecerilor 
de pietoni pe Bd. Eroilor s-a executat coborârea trotuarului la nivelul carosabilului pentru accesul 
persoanelor cu handicap. Trotuarul executat în dreptul magazinului Guban de pe Bd. Eroilor au 
lăţimea cuprinsă între 3,2 şi 3,4 m. Prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale, apele 
pluviale se evacuează de pe platforma drumului prin intermediul gurilor de scurgere racordate la 
canalizare. S-au montat indicatoare rutiere de circulaţie şi s-au executat marcaje rutiere. 

Valoarea investiţiei a fost de 357.548,13 lei. 
 
Lucrări rutiere la centrul de radiologie cu energii înalte 
În partea nordică a clădirii Centrului de Radioterapie cu Energii Înalte s-a realizat un drum 

cu lăţimea carosabilului de 3,50 m cu circulaţie în sens unic pe direcţia vest-est. 
În partea estică s-a realizat accesul la Calea Aradului. În partea sudică a clădirii s-a 

executat o parcare auto din dale de beton traforate pe fundaţie din balast. Apele meteorice de pe 
platforma parcării se va înfiltra în teren, motiv pentru care nu au fost necesare lucrări de canalizare. 

Carosabilul drumului de acces s-a realizat cu pantă transversală unică spre zonele 
adiacente, apele meteorice se evacuează prin rosturile libere lăsate între bordurile de încadrare. 
Carosabilul s-a executat cu o fundaţie realizată din nisip, balast, piatră spartă şi îmbrăcăminte din 
mixtură asfaltică. 

Trotuarele sunt executate din dale de beton prefabricate pe o fundaţie din balast. 
Valoarea investiţiei a fost de 336.314,38 lei. 

 
Modernizare str. Cassian Munteanu 
Str. Cassian Munteanu este situată în zona de vest a municipiului Timişoara şi face legătura 

între cal. Bogdăneştilor şi str. N. Nekraşov, este o stradă cu două benzi de circulaţie, lăţimea părţii 
carosabile este de 6 m, lungimea străzii este de 377 m. În partea stângă trotuarul are o lăţime de 1,2 
m iar în partea dreaptă trotuarul are 1,2 m lăţime. La marginea carosabilului este încadrat cu o rigolă 
executată din borduri de beton. S-au montat indicatoare rutiere de circulaţie şi s-au executat marcaje 
rutiere 

Valoarea investiţiei a fost de 575.297,17 lei. 
 

Amenajare str. Cozia 



Str. Cozia este amplasată în partea de sud-vest a municipiului Timişoara, fiind delimitată 
de str. Mureş şi str. Drubeta, având o lungime de 562,65 m. S-a realizat un carosabil de 7 m lăţime 
cu o îmbrăcăminte nouă. Adiacent părţii carosabil s-au păstrat zonele verzi, acestea având lăţimi 
variabile. Au fost executate trotuare cu îmbrăcăminte din pavaj şi parcaje noi lângă Observatorul 
Astronomic. 

Valoarea investiţiei a fost de 689.202 lei. 
 

Extindere la 4 benzi Bd. Antenei, modernizare intersecţie Cal. Lipovei - Bd. Antenei 
Cele 2 artere convergente în intersecţie fac parte din trama stradală a municipiului 

Timişoara. Sistematizarea intersecţiei urmăreşte încadrarea în specificul zonei limitrofe, fluenţa 
circulaţiei de vehicule şi pietoni, ocuparea terenului aferent. Fora adoptată este circulară, cu insulă 
centrală şi patru ramuri. Diametrul insulei este de 24 m , lăţimea inelului carosabil este de 9 m, (2 
benzi a câte 4,50 m lăţime) raza inelului carosabil fiind astfel de 16,50 m. Principiul de funcţionare 
al intersecţiei executate este cu "cedează trecerea" la intrare pentru toate ramurile. Pe Cal. Lipovei se 
creează o bandă suplimentară de 3,5 m pentru dreapta, pe toate ramurile convergente în intersecţie 
se prevăd insule de direcţionare şi separare a sensurilor cu refugii pentru pietoni. Perimetrul insulei 
centrale cuprinde o zonă de siguranţă pavată cu lăţime de 1,50 m având caracter accidental 
carosabil. Delimitarea pavajului de carosabilul inelului de circulaţie s-a făcut cu  bordură denivelată. 
Circulaţia pietonală s-a asigurat prin execuţia unor trotuare noi şi pe amplasamentul celor existente 
prevăzute cu refugii, racordate la nivelul carosabilului şi semnalizare corespunzătoare. Scurgerea şi 
colectarea apelor pluviale s-a realizat prin pante longitudinale şi transversale prin gurile de scurgere 
existente. Zonele verzi s-au amenajat prin nivelare cu pământ vegetal şi înierbare. Pentru dirijarea şi 
siguranţa circulaţiei s-au montat indicatoare rutiere. 

Valoarea investiţiei a fost de 827.357,73 lei. 
 

Modernizare intersecţie Cal. Torontalului – str. Miresei 
Prin amenajarea acestei intersecţii s-a prevăzut modificarea unor elemente ale vechii 

intersecţii. Pe Cal. Torontalului ramura dinspre centru s-a realizat o bandă suplimentară pentru 
virajul la stânga pe Bd. Cetăţii şi separarea fluxurilor de circulaţie prin crearea unei insule de 
dirijare-separare. Traseul străzii Miresei în zona intersecţiei s-a deviat local înspre Sud astfel încât a 
fost eliminat decalajul existent faţă de Bd. Cetăţii. Traseul Bd. Cetăţii a fost deviat la rândul său dar 
înspre Nord în limita frontului stradal existent astfel încât decalajul faţă de str. Miresei pentru relaţia 
de mers înainte dispare complet. Atât pe str. Miresei cât şi Bd. Cetăţii au fost realizate insule 
centrale de separare a sensurilor de circulaţie care permit şi crearea refugiilor de călători. A fost 
executată şi o instalaţie de semaforizare care să asigure dirijarea circulaţiei în intersecţie. 
Semafoarele au fost amplasate pe spaţiile verzi existente şi pe insulele de dirijare proiectate 
evitându-se afectarea instalaţiilor aferente transportului în comun. Pe marginea carosabilului nou 
proiectat s-au realizat trotuare cu lăţimea de 3 m. În zona trecerilor pentru pietoni trotuarele au fost 
coborâte la nivelul carosabilului existent sau proiectat. Colectarea apelor pluviale se va face în 
continuare prin gurile de scurgere existente. 

Valoarea investiţiei a fost de 827.156,10 lei. 
 

Investiţii demarate în anul 2006 
Lucrările de investiţii realizate datorită necesităţii de modernizare a unor străzi aflate în 

zone importante din punct de vedere a circulaţiei rutiere şi pietonale: 
 

Modernizare Bd. Revoluţiei - str. Proclamaţia de la Timişoara - str. Brediceanu - cal. 
Bogdăneştilor 

Obiectivul este amplasat în partea de centru –est a municipiului Timişoara şi pe acest 
sector există o linie dublă de tramvai, care este cuprinsă în planul de modernizare. În cadrul 
proiectului de modernizare linie se prevede realizarea unei platforme din beton cere include cele 



două linii noi şi o îmbrăcăminte bituminoasă. În cadrul lucrărilor rutiere s-a prevăzut amenajarea 
străzilor între marginea platformei liniilor de tramvai şi fronturile clădirilor, pe lungimea de 2400 m. 
pe str. Brediceanu se prevede realizarea unei structuri rutiere noi şi realizarea de parcaje. La 
intersecţia dintre cal. Circumvalaţiunii cu str. Brediceanu – Cal. Bogdăneştilor s-a prevăzut 
realizarea unei benzi de viraj stânga pe ramura sudică a căii Circumvalaţiunii. Pe sectorul pod 
Decebal – str. Hector, pe Bd. Revoluţiei se reface integral structura rutieră a părţii carosabile, a 
parcajelor şi parţial a trotuarelor. Pe sectorul cuprins între str. Hector şi Pţa. Sf. Gheorghe, pe str. 
Proclamaţia de la Timişoara se înlocuieşte integral structura rutieră a părţii carosabile, a parcajelor şi 
a trotuarelor. Înlocuirea structurii rutiere este necesară datorită amplasării reţelelor subterane noi, 
înlocuirea celor existente şi datorită degradărilor majore la fundaţia drumului existent. Intersecţiile 
cu str. Hector, str. Popa Şapcă sunt reamenajate din punctul de vedere al elementelor geometrice. Pe 
str.9 Mai între Pţa. Sf. Gheorghe şi Pţa. Libertăţii se prevede refacerea trotuarelor, la fel şi pe 
sectorul Pţa. Libertăţii-str. 9 Mai. În Pţa. Libertăţii se prevede refacerea trotuarelor de pe partea 
nordică a pieţei, parţial adiacent căilor de derulare a tramvaiului. Pe acest sector se vor monta 
parapete curente de protecţie a pietonilor. În cadrul acestei lucrări vor fi executate lucrări de 
reabilitare a podului Decebal, acestea având ca obiectiv primordial păstrarea personalităţii 
arhitecturale şi structurale a monumentului istoric şi tehnic care este acest pod, fără a fi neglijată 
sporirea capacităţii sale portante. În vederea realizării reabilitării şi consolidării structurii, se prevede 
executarea următoarelor lucrări: curăţirea şi tocretarea zonelor cu beton, asfalt a grinzilor şi a 
introdusului suprastructurii; utilizarea unor sisteme performante pentru etanşarea rosturilor de 
dilataţie; curăţirea betonului de depunerile generate de vechimea mare a structurii şi lipsa de 
întreţinere; lucrări de echipare a tablierului. 

Valoarea contractului este de 10.628.385,5 lei 
 
Modernizare Bd. Dâmboviţa 
Bd. Dâmboviţa este amplasat în zona de sud-vest a municipiului. Tronsonul supus 

modernizării în conexiune cu lucrările de reabilitare a liniei de tramvai este delimitat de banda de la 
depoul de tramvaie şi de Cal. Şagului. În situaţia proiectată, pe Bd. Dâmboviţa se păstrează cele 
patru benzi de circulaţie cu îmbrăcăminte asfaltică. Lucrările rutiere proiectate se extind pe o 
lungime de 1240 m. Pe tronsonul cuprins între începutul proiectului şi intersecţia cu str. Vasile 
Lupu, partea carosabilă are o lăţime de 7 m şi este dispusă adiacent platformei liniei cale care este 
destinată exclusiv circulaţiei tramvaielor, separarea făcându-se prin intermediul unei borduri 
denivelate. Între intersecţia cu str. Vasile Lupu şi intersecţia cu str. Ana Ipătescu, partea carosabilă 
are lăţimea de 14 m cuprinzând câte 2 benzi de circulaţie pentru fiecare sens şi este separată de 
platforma liniei cale prin intermediul unei borduri denivelate. Tronsonul cuprins între intersecţia cu 
str. Ana Ipătescu şi sfârşitul proiectului este prevăzut cu câte 2 benzi pe sens partea carosabilă având 
o lăţime de 14 m în care este inclusă şi platforma liniei cale. Totodată va fi reabilitată reţeaua de apă 
pe o lungime de 425 m. aceasta este cuprinsă pe tronsonul dintre str. Ana Ipătescu şi sfârşit tronson 
5 (spre Cal. Şagului) urmând a fi modernizate şi branşamentele imobilelor. 

Valoarea contractului este de 5.995.442,92 lei 
 

Lucrările de investiţii realizate datorită necesităţii de modernizare a unor străzi aflate în 
zone importante din punct de vedere a circulaţiei rutiere şi pietonale: 

 
Reparaţii capitale zona de locuinţe Calea Aradului 
Aceste lucrări se vor executa astfel: în zona Calea Aradului Est, pe străzile: Textiliştilor, 

Liniştei, Somnului, Speranţei, Răsăritului, Boemia, Sitarului, Leandrului şi Lirei pe o lungime totală 
de 3.689 m şi în zona Calea Aradului Vest, pe străzile: Carei, Cugir, Orşova, Dej, Călan, Liege. pe o 
lungime totală de 3.125 m Amenajările propuse urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie 
rutieră şi pietonală din zonă având în vedere importanţa acesteia în cadrul Municipiului Timişoara. 
Majoritatea străzilor au carosabilul şi trotuarele din beton care prezintă defecţiuni de suprafaţă iar pe 



anumite sectoare sunt şi defecţiuni care afectează plăcile de beton. Astfel s-a prevăzut ca în zonele 
respective să se dezafecteze betonul existent urmând a se realiza un nou strat de beton care va avea 
rol de fundaţie, în zona rosturilor şi faianţărilor se va aplica material geosintetic iar apoi se va 
aşterne un strat de legătură şi un strat de uzură din beton asfaltic. Deoarece în zona de locuinţe 
respectivă există un deficit de locuri de parcare, vehiculele fiind parcate pe ambele părţi ale 
carosabilului şi în zonele verzi, acolo unde spaţiul a permis s-a prevăzut amenajarea de parcaje şi 
staţionări. De asemenea se vor executa lucrări de marcaje şi completare de indicatoare pentru 
reglementarea circulaţiei rutiere. Până în prezent s-au executat lucrări de modernizare a 
carosabilului, trotuarelor şi de amenajare a unor parcaje în zona de locuinţe Calea Aradului Vest. 
Valoarea lucrărilor decontate în anul 2006 este de 2.927.206 lei reprezentând 30,83% din valoarea 
contractată iar valoarea totală este de 9.493.378,53 lei. 

 
Reparaţii capitale zona de locuinţe Dâmboviţa 
Străzile cuprinse în zona de locuinţe Dâmboviţa sunt: Vulturilor, Prahova, Lacului, 

Banatul, Budai Deleanu, Clăbucet, Verdi, Transilvania, Clopotului, Pogonici, Vlăsiei, Leonard, 
Poeniţei, Dreptatea, Bran, Filateliei, Cutezătorilor, Talăngii, Fructelor, Teatrului, Veveriţei, Ştiinţei, 
Petalelor, Cerceilor, Citadelei, Ana Ipătescu, Frunzei, Gorniştilor, Cucului, Grădinii, Fraternităţii, 
Muzicii, Vegetaţiei, Cal. Şagului pe o lungimea de cca. 13 km. Amenajările propuse urmăresc 
îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră şi pietonală din zonă având în vedere importanţa 
acesteia în cadrul Municipiului Timişoara. Majoritatea străzilor au carosabilul şi trotuarele de asfalt 
degradate. Astfel, s-a prevăzut în zonele respective decaparea îmbrăcăminţii degradate, refacerea 
degradărilor locale ale sistemului rutier, înlocuirea bordurilor degradate, aducerea armăturilor 
reţelelor subterane la nivelul impus de cotele noi ale îmbrăcăminţilor, refacerea trotuarelor şi 
amenajarea lor pentru trecerea pietonilor cu handicap. Deoarece în zona de locuinţe respectivă există 
un deficit de locuri de parcare, vehiculele fiind parcate pe ambele părţi ale carosabilului şi în zonele 
verzi, în zonele foarte aglomerate şi unde spaţiul a permis s-a prevăzut amenajarea de parcaje şi 
staţionări. În întreaga zonă s-au prevăzut lucrări de marcaje şi completare de indicatoare pentru 
reglementarea circulaţiei rutiere. Până în prezent s-au executat lucrări de modernizare a 
carosabilului, trotuarelor şi de amenajare a unor parcaje în zona de locuinţe Dâmboviţa. Valoarea 
lucrărilor decontate în anul 2006 este de 2.149852,91 lei reprezentând 22,56% din valoarea 
contractată. 

Valoarea contractului este de 9.527.048,08 lei. 
 

Reparaţii capitale zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad 
Aceste lucrări se vor executa astfel: str. Perlei, Aca de Barbu, C-tin cel Mare, Holdelor, 

Alexandru Grama, Carol Davilla, Verde, Silistra, Horia Măcelariu, Bălţii, C-tin Zabulică, Luminiţa 
Boţoc, Gabriela Tako, Lăutei, Ion Ionescu de la Brad, Borzeşti pe o lungime totală de 5.065 m . 
Amenajările propuse urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră şi pietonală din zonă 
având în vedere importanţa acesteia în cadrul Municipiului Timişoara. Majoritatea străzilor au 
carosabilul şi trotuarele din beton care prezintă defecţiuni de suprafaţă iar pe anumite sectoare sunt 
şi defecţiuni care afectează plăcile de beton. Astfel s-a prevăzut ca în zonele respective să se  
dezafecteze betonul existent urmând a se realiza un nou strat de beton care va avea rol de fundaţie, 
în zona rosturilor şi faianţărilor se va aplica material geosintetic iar apoi se va aşterne un strat de 
legătură şi un strat de uzură din beton asfaltic. Deoarece în zona de locuinţe respectivă există un 
deficit de locuri de parcare, vehiculele fiind parcate pe ambele părţi ale carosabilului şi în zonele 
verzi, acolo unde spaţiul a permis s-a prevăzut amenajarea de parcaje şi staţionări. De asemenea se 
vor executa lucrări de marcaje şi completare de indicatoare pentru reglementarea circulaţiei rutiere. 
Până în prezent s-au executat lucrări de modernizare a carosabilului, trotuarelor şi de amenajare a 
unor parcaje în zona de locuinţe Ion Ionescu de la Brad. Valoarea lucrărilor decontate în anul 2006 
este de 1.910.552,57 de lei reprezentând 28,36% din valoarea contractată. 

Valoarea contractului este de 6.608.846,47 lei. 



 
Amenajare str. Horea Creangă 
Str. Horea Creangă este amplasată în partea de nord-est a municipiului Timişoara şi face 

legătura între str. Constructorilor şi str. Ion Ionescu de la Brad. Lungimea străzii este de 394,10 m. 
Pe întreaga lungime a străzii carosabilul are 5 m lăţime iar pentru circulaţia pietonală s-au executat 
trotuare de 1 m lăţime. Prin intermediul pantelor transversale şi longitudinale apele pluviale se 
evacuează de pe platforma drumului prin intermediul gurilor de scurgere racordate la canalizare. S-
au montat indicatoare rutiere de circulaţie şi s-au executat marcaje la trecerile de pietoni. 

Valoarea investiţiei a fost de 499.499,69 lei. 
 

Amenajare str. Tibrului 
Str. Tibrului este situată în zona de nord-vest a municipiului Timişoara fiind delimitată la 

capete de străzile Mircea cel Bătrân şi Manole. Lucrările proiectate urmăresc îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie rutieră şi pietonală din zonă. se vor amenaja accese rutiere la incinte cu 
lăţimea de 3 m, racordate la carosabil. Carosabilul se va realiza cu fundaţie din beton şi piatră spartă, 
iar la partea superioară se va aşterne nu strat de uzură din beton asfaltic aşezat pe 10 cm macadam. 

Valoarea contractului este de 818.586,72 lei 
 

S-au organizat un număr de 72 licitaţii pentru proiectare, consultanţă şi execuţie lucrări. 
II. Urmărirea lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public – eliberarea 

avizelor de principiu şi a permiselor de spargere pentru lucrările care se execută pe domeniul public. 
Biroul Infrastructură în Transport din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului 

Timişoara are ca atribuţii şi verificarea şi eliberarea avizelor de principiu drumuri pentru lucrări de - 
Extindere şi branşamente reţele tehnico-edilitare (apă, canal, gaz, electrice, etc.) precum şi pentru 
alte lucrări de construcţie care se execută în zona drumului. Aceste avize sunt necesare la faza de 
proiectare pentru autorizarea lucrărilor.  

În anul 2006 au fost eliberate un număr de 2.501 avize de principiu în valoare de 50.020 
lei. 

După obţinerea autorizaţiilor de construire Biroul Infrastructură în Transport eliberează 
Permise de spargere şi Procese verbale de predare primire amplasament pentru execuţia lucrărilor 
tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public. Au fost întocmite  961 permise de spargere şi 
961 procese verbale de predare amplasament în valoare de 30.752 lei. 

Pentru remedierea avariilor apărute la reţelele tehnico-edilitare subterane (apă, canal, 
termoficare, gaz, electrice, etc.) Biroul Infrastructură în Transport eliberează Permise de intervenţie. 
Conform acestor permise de intervenţie regiile autonome şi societăţile comerciale care 
administrează reţele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public au obligativitatea de a interveni 
pentru remedierea avariilor în maxim 48 de ore. Au fost întocmite 2.338 permise de intervenţie în 
valoare de 21.042 lei. 

De asemenea s-a urmărit modul de încadrare în graficele de execuţie a lucrărilor de 
construcţii executate, s-au urmărit modul de refacere a tramei stradale afectate în urma intervenţiilor 
la reţelele tehnico-edilitare precum şi respectarea termenului de execuţie şi verificarea aducerii 
domeniului public la starea iniţială. 

Pentru lucrările executate fără avizul autorităţilor locale sau pentru cele executate fără 
respectarea condiţiilor impuse în avize au fost aplicate  16 sancţiuni contravenţionale în valoare de 
36.200 lei 

Au fost verificate şi s-a răspuns unui număr de 803sesizări şi reclamaţii în domeniul 
drumurilor. 

S-au promovat spre aprobare în Consiliul Local un număr de 42 documentaţii tehnice 
necesare realizării tuturor investiţiilor finanţate din bugetul local. 

Au fost aduse la îndeplinire un număr de 45 Dispoziţii ale Primarului emise în anul 2005. 
 



4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
În anul 2007 sunt propuse: 
- finalizarea lucrărilor de "Reparaţii capitale zona de locuinţe Calea Aradului", 

"Reparaţii capitale zona de locuinţe Dâmboviţa", "Reparaţii capitale zona de locuinţe Ion Ionescu de 
la Brad", "Modernizare Bd. Dâmboviţa", "Modernizare Bd. Rebreanu", "Amenajare Str. Tibrului", 
"Modernizare Bd. Revoluţiei – Bd. Bogdăneştilor" 

- demararea lucrărilor de amenajări stradale pe mai multe străzi din  cartierele 
Municipiului Timişoara: Gloriei, Armoniei, Galileo Galilei, Herculane, Copernic, legătură Ghe. 
Lazăr Brediceanu, Agronomiei, Trifoiului, Ion Raţiu, Busuioc, Bastilia, Fortăreţei, Zurich, Veronica 
Micle, Olarilor, Progresul, Stavrescu, Mureş, Efta Botoca, Drăghicescu, Octav Băncilă, A. Odeanu, 
Pius Brânzeu, Aida, Bârsei, Berzei, Alexandrescu, J. Silva, Vânătorilor, Virtuţii, Bârzava 

- Consolidarea următoarelor pasaje şi poduri: pasaj Calea Şagului, podul Decebal, podul 
Eroilor 

- Promovarea realizării de noi pasaje şi poduri: pasaj inferior Jiul, pasaj inferior Popa 
Şapcă, pasaj superior peste linii CF – Bd. I. Maniu, pasaj Demetriade – Baader, pod peste Bega la 
str. Bobâlna 

- Vor fi promovate noi studii şi proiecte pentru închiderea inelelor de circulaţie pentru 
lărgirea străzilor existente pentru modificarea geometriei intersecţiilor şi pentru realizarea lucrărilor 
de reparaţii capitale a podurilor şi pasajelor din Municipiul Timişoara 

 
 

BIROUL HIDROTEHNIC 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul Hidrotehnic are în componenţă 4 consilieri şi un referent, iar numele şefului de 

birou este ing. Marius Oneţiu. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
- promovare spre aprobare a Consiliului Local Timişoara a tuturor documentaţiile 

tehnice din domeniul alimentării cu apă şi canalizării necesare efectuării investiţiilor finanţate din 
bugetul local şi din sursele proprii ale R.A. Aquatim (în principal studii de fezabilitate….); 

- întocmire referate, dispoziţii,informări, memorii în probleme specifice de apă-canal; 
- asigurare condiţii legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul alimentării cu 

apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local.(obţinere avize şi 
acorduri,autorizaţii de construire.); 

- organizare achiziţii publice pentru contractarea serviciului de proiectare din domeniul 
apă - canal cu finanţare din bugetul local; 

- pregătire documentaţii tehnice şi organizare achiziţii publice în domeniul apă - canal cu 
finanţare din bugetul local (selecţii de oferte,licitaţii deschise pentru cheltuieli curente,execuţii 
reţele, forare fântâni, proiectare, consultanţă.); 

- urmărire şi verificare efectuare lucrări de investiţii din domeniul alimentării cu apă şi 
canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local (se parcurg toate etapele 
necesare în derularea unei investiţii: contractare, predare amplasament, ordin începere lucrări, 
semnare situaţii lucrării, întocmire carte tehnică.); 

- pregătire documentaţii tehnice şi convocare comisii de recepţie la investiţiile din 
domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din 
bugetul local; 

- supraveghere şi efectuare periodică de analize de apă la fântânile publice forate de pe 
raza municipiului Timişoara.(acţiune efectuată trimestrial cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică); 



- urmărire execuţie lucrări de reabilitare a canalelor pluviale deschise din cartierele 
mărginaşe ale municipiului Timişoara; 

- colaborare cu compartimentele din cadrul Primăriei la execuţia utilităţilor de apă-canal 
la investiţiile desfăşurate prin programul ANL; 

- urmărire execuţie lucrări de întreţinere şi reparaţii a fântânilor publice forate şi 
ornamentale de pe raza municipiului Timişoara. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
A. S-au promovat spre aprobare în Consiliul Local documentaţiile tehnice necesare 

realizării tuturor investiţiilor finanţate din bugetul local 
- s-au promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri pentru 

aprobare studii de fezabilitate privind lucrări de investiţii apă-canal (27 proiecte) astfel: 
- Sistem major canal zona Aleea Ghirodei HCL 109/28.03.2006 
- Extindere reţea apă - str. Louis Ţurcanu HCL 429/03.10.2006 
- Extindere reţea apă - str. Obreja  HCL 436/03.10.2006 
- Extindere reţea apă - str. N. S. de Haţeg HCL 437/03.10.2006 
- Extindere reţea canal - str. Moise Doboşan HCL 428/03.10.2006 
- Extindere reţea canal - str. Stephenson HCL 430/03.10.2006 
- Extindere reţea canal - str. Mircea cel Bătrân (parţial) HCL 431/03.10.2006 
- Extindere reţea canal - str. Rudăria HCL 441/03.10.2006 
- Extindere reţea canal - str. Cometei (parţial) HCL 439/03.10.2006 
- Extindere reţea apă – canal - str. C. Prezan 120 HCL 432/03.10.2006 
- Extindere reţea apă – canal - str. M. Neamţu HCL 433/03.10.2006 
- Extindere reţea canal - str. Rarău HCL 440/03.10.2006 
- Extindere reţea apă – canal - str. Mureş 160/7 HCL 434/03.10.2006 
- Extindere reţea apă - canal - str. M. Sadoveanu HCL 438/03.10.2006 
- Extindere reţea apă – canal - str. Claude Debussy HCL 435/03.10.2006 
- Extindere reţele canal - zona Aluniş - Fratelia HCL 603/19.12.2006 
- Extindere reţele apă - canal – zona Ronaţ - Vest HCL 608/19.12.2006 
- Extindere reţea apă - str. Anina HCL 609/19.12.2006 
- Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa HCL 606/19.12.2006 
- Extindere reţea apă - canal - str. Muncii HCL 601/19.12.2006 
- Extindere reţea apă – canal - str. Corina Irineu HCL 602/19.12.2006 
- Extindere reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni HCL 604/19.12.2006 
- Extindere reţele apă-canal - zona Mehala - Basarabia HCL 605/19.12.2006 
- Extindere reţele apă-canal - zona Plopi - Timireazev HCL 600/19.12.2006 
- Extindere reţele apă-canal –zona Trubadur - Eroilor HCL 610/19.12.2006 
- Extindere reţele apă-canal – zona Dâmboviţa - Lacului HCL 607/19.12.2006 
- Extindere reţea apă – canal - zona Câmpului II HCL 59 /28.02.2006 

 
B. S-au pregătit şi organizat procedurile legale pentru toate achiziţiile publice în domeniul 

apă-canal cu finanţare din bugetul local aferent anului 2006. 
- s-au organizat selecţii de oferte pentru adjudecarea constructorului pentru un număr de 

16 obiective de investiţii din domeniul apă-canal. 
- s-au organizat licitaţii deschise pentru adjudecarea unui număr de 15 obiective de 

investiţii din domeniul apă-canal. 
- s-au organizat selecţii de ofertă pentru adjudecarea proiectanţilor serviciului de 

proiectare pentru un număr de 45 obiective de investiţii. 



C. S-au urmărit şi verificat lucrările de investiţii din domeniul apă - canal cu finanţare din 
bugetul local 

Investiţii de reţele de apă-canal cu finanţare integrală din bugetul local, cu finalizare în 
cursul anului 2006 astfel: 

Realizare sistem major de canalizare - cartier Ghiroda 
Reabilitare canal - Calea Martirilor - Musicescu 
 
Investiţii de reţele de apă-canal prin parteneriat public-privat cu finanţare parţială din 

bugetul local cât şi cu contribuţia cetăţenilor ,finalizate în anul 2006, astfel: 
− Extindere reţea apă - canal – zona Marginii (parţial) 
− Extindere reţea apă - canal - zona str. Mureş 16 
− Extindere reţea canal - str. Călimăneşti (zona Agricultorilor) 
− Extindere reţea apă - canal - str. Aprodu Movilă 
− Extindere reţea apă - canal - zona Mureş - Tosca - etapa 2 
− Extindere reţea apă - str. Euripide 
− Extindere reţea canal - str. Steaua(parţial) 
− Extindere reţea apă-canal - zona Lidia –Mureş 
− Extindere reţea apă-canal - str. Fragilor 
− Extindere reţea apă - str. Calistrat Hogaş+George Topârceanu 
− Extindere reţea canal - str. Corneliu Baba 
− Extindere reţea canal - str. Musicescu (parţial) 
− Extindere reţea apă-canal - zona Bobâlna 
− Extindere reţea apă-canal - str. Intrarea Ardealului 
− Extindere reţea canal - str. Călimăneşti (parţial-zona Tazlău) 
− Extindere reţea apă-canal - Str. Lămâiţei 
− Extindere reţea apă-canalizare - zona Blaşcovici 
- Extindere reţea canal - str. Gospodarilor 

 
Se află în faza de execuţie lucrări următoarele obiective de investiţii: 
− Sistem major canal - Cartier Plopi 
− Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie 
− Extindere reţea apă – canal - zona Câmpului I 
− Extindere reţea apă – canal - zona Câmpului II 
− Extindere reţea apă-canal - Calea Martirilor 
− Sistem major de canalizare - Cartier Ghiroda etapa - II 

 
S-au verificat şi înaintat documentaţiile tehnice, la Direcţia Urbanism în vederea obţinerii 

Autorizaţiei de Construire, pentru următoarele obiective de investiţii: 
− Sistem major canal – cartier Kuntz 
− Sistem major canal – str. Musicescu - zona Urseni 
− Sistem major canal – zona de locuinţe – str. Polonă 
− Sistem major canal – zona Aleea Ghirodei 

 
- s-au parcurs etapele necesare în derularea unei investiţii: contractare, predare 

amplasament,ordin începere lucrări,verificare situaţii lucrări,întocmire carte tehnică, plată taxe 
0.1%, 0.5%, 0.7% către Inspectoratul de Stat în Construcţii –Timiş şi Casa Socială a Constructorilor, 
convocare comisii recepţii,efectuare recepţie finală; 
 

D. Verificare şi soluţionare sesizări şi reclamaţii înregistrate la biroul hidrotehnic, în 
cursul anului 2006. 

- verificarea, rezolvarea şi transmiterea în scris a răspunsurilor către cetăţeni. 



S-au rezolvarea, un număr de 449 sesizări scrise referitoare la: probleme datorate evacuării 
apelor pluviale, înregistrări consum apometre, defecţiuni sau desfiinţare fântâni, solicitări forări 
fântâni, solicitări alimentări cu apă şi canalizare, probleme instalaţii interioare, etc. cât şi un număr 
de peste 450 sesizări telefonice referitoare, îndeosebi la probleme inundaţii şi funcţionare fântâni 
publice. 

- verificarea pe teren şi rezolvarea situaţiilor de urgenţă semnalate de către 
Comandamentul de Urgenţă cu privire la zonele afectate de inundaţii din Municipiul Timişoara în 
perioada februarie-mai 2006  
 

E. Urmărire execuţie din punct de vedere calitativ a lucrărilor de  reparaţii capitale ale 
reţelelor de apă şi canal executate de R.A. Aquatim. 

La invitaţia R.A. Aquatim participăm, conform prevederilor legale, în comisiile de recepţie 
la lucrările de apă-canal finanţate din surse proprii ale R.A. Aquatim, împreună cu specialiştii din 
cadrul regiei. 
 

F. Verificare mod de exploatare şi întreţinere a canalelor şi a receptorilor pluviali conform 
graficelor de curăţire lunare elaborate de R.A. Aquatim. 

- verificare prin sondaj de către inspectorii Biroului Hidrotehnic a respectării graficelor 
lunare. 
 

G. Verificarea lucrărilor de reabilitare a canalelor pluviale deschise pentru preluarea 
apelor pluviale în exces. 

S-au executat lucrări în cartierele: 
− Giroda – str. Mătrăgunei, Pelican, Aleea Ghirodei, Prieteniei, Pelinului, Cărăbuş, 

Luncii, Lăptarului 
− Ciarda Roşie - străzile: Petrila, Matei Millo, Legumiculturii 
− Fratelia - str. Traian Vuia 
− Ronaţ - străzile: Anvers 
 
H. verificarea executării decolmatării şanţurilor pluviale de către cetăţenii somaţi să 

respecte HCL nr. 349 / 2002. 
 

I. Verificarea lucrărilor de execuţie a fântânilor forate pe raza municipiului Timişoara. 
S-au obţinut Autorizaţii de Construire pentru un număr de 10 fântâni publice forate cu apă 

potabilă. S-a încheiat contract de execuţie lucrări pentru cele 10 fântâni publice forate, lucrările de 
execuţie demarând în cursul lunii noiembrie 2006, pe următoarele amplasamente în municipiul 
Timişoara: str. Polonă, str. Bariţiu, str. I. Barac, str. Mureş, str. Gh. Lazăr, str. Renaşterii, str. 
Holdelor, Aleea Ghirodei, str. Aluniş şi Calea Chişodei. 
 

J. Urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la fântânile publice forate şi ornamentale 
de pe raza municipiului Timişoara. 

- s-au executat lucrări de reparaţii curente la fântânile forate din municipiul Timişoara -
72 fântâni publice forate aflate în patrimoniul Primăriei Timişoara.(înlocuiri de pompe, presostate, 
robineţi, etc.) 

- s-au executat lucrări de reparaţii curente la fântânile ornamentale din municipiul 
Timişoara; 
 

K. S-au efectuat periodic analize de apă potabilă la fântânile publice forate aflate în 
patrimoniul Primăriei Timişoara 

- prelevarea de probe şi efectuarea analizelor chimice şi bacteriologice s-a efectuat 
trimestrial cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică  



 
L. Colaborarea cu Regia Autonomă Apă - Canal "AQUATIM" Timişoara 
S-au susţinut în Comisiile Consiliului Local proiectele de hotărâri promovate de R.A 

Aquatim. 
S-au promovat şi susţinut în Comisiile Consiliului Local proiecte de hotărâri pentru 

actualizarea tarifului de apă şi canalizare. 
S-au analizat şi soluţionat în mod favorabil sesizările primite de la cetăţeni cu referire la 

activitatea specifică R.A. Aquatim; 
La solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara, în perioada precipitaţiilor abundente, când 

s-au produs în cartierele mărginaşe inundaţii ale gospodăriilor, Regia Autonomă Aquatim a 
intervenit mecanizat în sprijinul cetăţenilor. 

R.A. Aquatim împreună cu inspectorii Biroului Hidrotehnic au identificarea pe teren 
străzile din municipiul Timişoara care nu dispun de reţele de alimentare cu apă şi canalizare. 

Colaborarea strânsă în domeniul investiţiilor în domeniul apă-canal finanţate prin bugetul 
local, R.A. Aquatim asigurând la solicitarea Primăriei Municipiului Timişoara asistenţă tehnică de 
specialitate şi consultanţă. 

Sprijinul R.A. Aquatim la solicitarea PMT privind decolmatarea receptorilor pluviali prin 
includerea acestor lucrări în programul lunar de curăţare a receptorilor pluviali. 

 
M. Obiectivele de investiţii din domeniul apă - canal propuse spre realizare în anul 2007: 
Se vor finaliza investiţiile demarate în anul 2006, respectiv: 
- Extindere reţea apă-canal - Calea Martirilor 
- Extindere reţea apă-canal - zona Bobâlna 
- Sistem major canal - cartier Ciarda Roşie 
- Alimentare cu apă. Fântâni publice forate 
- Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 
- Sistem major canal Cartier Plopi 
- Extindere reţea apă - canal-zona Câmpului I 
- Extindere reţea apă – canal - zona Câmpului II 
- Extindere reţea apă – canal cu contribuţia cetăţenilor–zona Marginii  
- Extindere reţea apă-canal zona Blaşcovici 
- Extindere reţea apă-canal - str. Lămîiţei 
- Extindere reţea canal - str. Steaua 
- Extindere reţea apa-canal - str. Lidia - Mureş 
- Extindere reţea apă-canal - str. Intrarea Ardealului  
- Extindere reţea apă-canal - str. Fragilor 
- Extindere reţea canal - str. Gospodarilor (parţial) 
- Extindere reţea apă-canal - str. Aurel Pop 
- Extindere reţea apă – str. nr. 1 Cartier Plopi 
- Extindere reţea canal - str. Călimăneşti(zona Tazlău) 
- Extindere reţea apă - str. Calistrat Hogaş - George Topârceanu 
- Extindere reţea canal - str. Corneliu Baba 
- Extindere reţea apă - canal - zona str. Mureş 16 
- Extindere reţea canal - str. Călimăneşti (parţial) - zona Agricultorilor 
- Extindere reţea apă - str. Euripide 
- Extindere reţea apă - canal - str. Aprodul Movilă 
- Extindere reţea canal cu contribuţia cetăţenilor str. Musicescu (parţial) 
- Extindere reţea apă - canal – Mureş - Tosca, etapa 2 
Realizare sistem major de canalizare - cartier Ghiroda  

 
Vor fi demarate investiţii noi de reţele de apă-canal cu contribuţia cetăţenilor, astfel: 



 
- Extindere reţea apă - str. Louis Ţurcanu 
- Extindere reţea apă - str. Obreja 
- Extindere reţea apă - str. N. S. de Haţeg 
- Extindere reţea canal - str. Moise Doboşan 
- Extindere reţea canal - str. Stephenson 
- Extindere reţea canal - str. Mircea cel Bătrân (parţial) 
- Extindere reţea canal - str. Rudăria 
- Extindere reţea canal - str. Cometei (parţial) 
- Extindere reţea apă – canal - str. C. Prezan 120 
- Extindere reţea apă – canal - str. M. Neamţu 
- Extindere reţea canal - str. Rarău 
- Extindere reţea apă – canal - str. Mureş 160/7 
- Extindere reţea apă – canal - str. M. Sadoveanu 
- Extindere reţea apă – canal - str. Claude Debussy 
- Extindere reţele canal - zona Aluniş - Fratelia 
- Extindere reţele apă-canal – zona Ronaţ - Vest 
- Extindere reţea apă - str. Anina 
- Extindere reţea canal - str. Grigore Antipa 
- Extindere reţea apă-canal - str. Muncii 
- Extindere reţea apă – canal - str. Corina Irineu 
- Extindere reţele apă-canal - zona Muzicescu – Urseni 
- Extindere reţele apă-canal - zona Mehala - Basarabia 
- Extindere reţele apă-canal - zona Plopi - Timireazev 
- Extindere reţele apă-canal –zona Trubadur - Eroilor 
- Extindere reţele apă-canal – zona Dâmboviţa - Lacului 
- Extindere reţele canal - zona Plopi - Canal Bega 

 
Vor fi demarate investiţii noi de reţele de apă-canal cu finanţare integrală din bugetul local, 

astfel: 
Sistem major canal - zona de locuinţe - str. Polonă 
Sistem major canal – cartier zona Urseni - Uzina de apă 1 
Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 
Sistem major canal - cartier Kuntz 
Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa - II 
Extindere reţea canal - str. Bobâlna - zona Pădurea Verde 
Viabilizare apa - canal B-dul Industriilor 
Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie - etapa II 
Sistem major canal – cartier Plopi - etapa II 

 
Vor fi demarate investiţii noi privind fântâni publice ornamentale, astfel: 
− Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 
− Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 
− Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 
 
Se vor întocmi documentaţii tehnice pentru extinderile de reţele apă-canal, execuţie de 

fântâni publice, reparaţii capitale ale fântânilor ornamentale ce vor fi promovate spre aprobare în 
Consiliul Local, urmând ca lucrările să se execute în anul 2008 .Ca exemplu: 

- Extindere reţea apă - strada Cetatea Albă(Vistula); 
- Extindere reţea apă - canal - strada Petuniei; 
- Extindere reţea apă - canal - strada Magnoliei; 



- Extindere reţea apă - canal - strada Dafinului; 
 

 
IV. SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN 

 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI 
Serviciul Administrare Mediu Urban funcţionează cu un număr de 21 de funcţionari 

publici, din care 13 funcţionari publici sunt în subordinea directă a şefului Serviciului Administrare 
Mediu Urban (7 consilieri, 5 referenţi şi 1 referent de specialitate.) 

Serviciul Administrare Mediu Urban are în componenţă un birou – Biroul Ecologie Urbană 
– care funcţionează cu un număr de 5 funcţionari publici - 2 referenţi, 3 consilieri şi 1 şef de birou. 

Şeful Serviciului Administrare Mediu Urban este – Dr. Ing. Ec. Vasile Ciupa. 
 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI 
Serviciul Administrare Mediu Urban are ca obiect principal de activitate: 

 
a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de mediu şi edilitar gospodăreşti; 
b) Verifică şi urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, 

activităţilor, serviciilor, prestate de operator în domeniul managementului populaţiei canine, 
animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj; 

c) Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a oraşului de către 
persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului; 

d) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 
încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi 
urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi 
modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind mediul 
urban; 

e) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi 
revin; 

f) Propune realizarea strategiei de mediu pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara; 

g.) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de 
mediu şi inventariază problemele de mediu împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune 
măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor; 

h) Verifică unele activităţi ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu; 

i) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce 
funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte 
instituţii, la nivel local, judeţean sau regional; 

k) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an 
propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; 

l) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul 
de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul 
următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu 
documente a sumelor solicitate; 

m) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii 
sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii; 



n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli; 

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 
p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea 

elaborării propunerilor pentru: 
- programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; 
- programul de investiţii anual şi multianual; 
- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; 
 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de mediu şi edilitar gospodăreşti; 
Pentru protejarea mediului urban de poluarea grosieră ce se realizează şi datorită vânturilor 

a căror direcţie predominantă este dinspre zona Jimbolia, Beregsău, prin care se antrenează praf, 
diverse particule, resturi vegetale, seminţe de buruieni, etc, datorită întinselor terenuri agricole, s-a 
propus continuarea perdelei de protecţie. În cursul anului 2006, plantările executate au condus la 
finalizarea tronsonului de 20 ha perdea forestieră, tronson cuprins între Calea Jimboliei – Calea 
Torontalului. Pentru ca zona de V – NV să fie protejată în totalitate se va continua realizarea 
perdelei de protecţie în continuare, între Calea Torontalului şi Calea Aradului.  

Arborii plantaţi provin din pepiniera SC Horticultura SA, situată într-o zonă cu soluri cu 
aceleaşi caracteristici ca şi în zona plantată; Aceşti arbori, cu vârstă de 5 până la 7 ani (de Pepinieră) 
sunt garanţia ca perdeaua forestieră în următorii 2 – 3 ani să se încheie din punct de vedere al 
realizării coroanelor, ceea ce va permite şi instalarea unei faune de zonă (păsări, iepuri, fazani, 
popândăi, etc.)  

b) Verifică şi urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, 
activităţilor, serviciilor, prestate de operator în domeniul managementului populaţiei canine, 
animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj; 

În cursul anului 2006, au fost prinşi transportaţi în adăposturi un număr de 4.270 de câini 
vagabonzi şi fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara din care: 3.222, după expirarea 
termenului legal de 14 zile cazare, hrănire şi întreţinere sanitar veterinară, conform OUG NR. 
155/2001 completată cu Legea nr. 227/2002, au fost eutanasiaţi iar 1048 de câini au fost revendicaţi 
sau adoptaţi. 

De asemenea, s-a constatat o creştere a numărului de câini vagabonzi şi fără stăpân pe raza 
municipiului Timişoara, creştere care se datorează migrării acestora dinspre zonele periferice ale 
municipiului Timişoara, cum ar fi zona rezidenţială Dumbrăviţa, zona rezidenţială Şag, comunele 
Ghiroda, Giroc, Chişoda, Giarmata etc. 

Conform prevederilor HCL nr. 94/28.03.2006 a fost aprobată organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor 
de companie şi activităţi de ecarisaj în municipiul Timişoara. În urma licitaţiei desfăşurate a fost 
desemnată câştigătoare SC DANYFLOR SRL şi s-a întocmit contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţi de 
ecarisaj şi s-a întocmit contractul SC2006-15384 din 31 iulie 2006. 

c) Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare şi înfrumuseţare a oraşului de către 
persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului; 

În cursul anului 2006, s-au finalizat aliniamente stradale în cartierele Fratelia, Steaua, 
Circumvalaţiunii, Ion Ionescu de la Brad, Aradului Est, lucrări prin care s-au creat premizele 
reducerii în viitor a fenomenului de poluare sonoră dar şi de poluare datorită emisiilor de la 
autovehicule deoarece speciile plantate metabolizează azotul, carbonul, hidrocarburi etc, fixându-le 
în plantă şi protejând în acest fel locuitorii zonelor respective. 



Pentru sensibilizarea, conştientizarea şi educarea diverselor categorii de cetăţeni, s-au 
realizat numeroase acţiuni comune prin plantarea de material pus la dispoziţie de Primăria 
Timişoara, împreună cu asistenţa tehnică necesară şi în acelaşi timp oferirea de materiale tipărite 
(afişe, fluturaşi, broşuri şi pliante cu obligaţiile şi responsabilităţile cetăţenilor privind dezvoltarea 
spaţiilor verzi şi protecţiei mediului). 

Împreună cu Şcoala Generală nr. 30, 15, 9, 26, 16, 24, etc. s-au realizat activităţi educative  
cu teme ecologice, în cartiere şi şcoli, în parcuri şi pe malurile canalului Bega, care s-au bucurat de o 
numeroasă asistenţă şi au adus în atenţia locuitorilor urbei problemele actuale ale stării de mediu 
(prezenţa sau absenţa păsărilor, pericolul existent de dispariţie a unor specii de arbori, înmulţirea 
periculoasă a unor vectori-dăunători), etc. Pentru ca generaţiile viitoare să păstreze mediul şi să 
realizeze dezvoltarea durabilă, la Grădiniţele nr. 3, 5, 11, 25, etc. s-au realizat plantări de material 
dendrologic, s-au refăcut spaţiile de recreare şi de joacă şi s-au împărţit pliante şi cărţi de colorat, 
alte materiale adecvate pentru ca cei mici să înţeleagă încă de la această vârstă să întreţină mediul 
înconjurător. 

d) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 
încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens şi 
urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi 
modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind mediul 
urban; 

Funcţionarii din cadrul Serviciului Administrare Mediu Urban au fost împuterniciţi pentru 
aplicarea prevederilor HCL nr. 542/2006 pentru modificare a şi completare HCL nr. 349/2002 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza municipiului Timişoara, OUG nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, completată şi modificată cu Legea nr. 265/2006; 

e) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi 
revin; 

S-au verificat şi analizat un număr de 223 sesizări primite din partea cetăţenilor privind: 
distrugeri zone verzi, schimbare destinaţie zone verzi, depozitări, salubrizare, deţinere câini, afişaj 
ilegal, depozitări caroserii pe domeniul public, prezenţa unor persoane fără adăpost, reclamaţii 
poluare fonică, diverse. 

- au fost organizate acţiuni în colaborare cu Gruparea Mobilă de Jandarmi, secţiile de 
poliţie, SC RETIM SA, SC DANYFLOR SRL, pentru evacuarea persoanelor care şi-au făcut 
adăposturi provizorii în următoarele zone ale municipiului Timişoara: zona Blaşcovici, Ion Ionescu 
de la Brad, Pădurea Verde, în spatele  Facultăţii U.S.A.B, Calea Aradului, Calea Torontalului, str. 
Mureş – Complexul Comercial; 

- în colaborare cu Gruparea Mobilă de Jandarmi şi Inspecţia Silvică s-au organizat 
acţiuni pentru depistarea celor care comercializează lemne de foc în parcarea de pe str. Iuliu Maniu; 

- participarea la acţiunile solicitate de Liga Studenţilor pentru verificarea agenţilor 
comerciali care îşi desfăşoară activitatea în Complexul Studenţesc; 

- depistarea şi sancţionarea contravenţională a celor care practică afişajul ilegal pe raza 
municipiului Timişoara; 

- monitorizarea şi încheierea de protocoale privind depozitarea pământului rezultat în 
urma săpăturilor efectuate la lucrările de infrastructură pe terenul aflat pe str. Dreptatea în spatele 
Hotelului Aurora; 

f) Propune realizarea strategiei de mediu pe termen mediu şi lung în municipiul 
Timişoara; 

A fost îmbunătăţit programul "Timişoara Ecologică" ţinând cont de Cadastrul Verde al 
municipiului Timişoara.  

S-a continuat realizarea bazei de date prin efectuarea de studii şi cercetări ştiinţifice: 
- Studiul populaţiei de păsări din parcurile Timişoarei şi protecţia lor prin cuiburi şi 

hrănitori artificiale – Universitatea de Vest, Timişoara.  



- Studiul aerobiologic asupra calităţii aerului – monitorizarea polenului alergen din 
aeroplancton – Universitatea de Vest Timişoara.  

- Studiul calităţii aerului în municipiul Timişoara – Universitatea Politehnica Timişoara; 
- Studiul poluării apei din Canalul Bega – Variaţii în cadrul populaţiilor de 

microorganisme care intervin în biodegradarea unor poluanţi - Universitatea de Vest Timişoara; 
- Evaluarea calitativă şi cantitativă a factorului mediu – apă – în municipiul Timişoara – 

Universitatea Politehnica Timişoara. 
g) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de 

mediu şi inventariază problemele de mediu împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune 
măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor; 

S-a transmis lunar la Garda de Mediu Timişoara situaţia cheltuielilor de mediu efectuate de 
Instituţia Primarului Municipiului Timişoara şi la Agenţia de Protecţie a Mediului Timişoara se 
transmite lunar situaţia privind informaţiile de mediu înregistrate la Instituţia Primarului 
Municipiului Timişoara. 

În cursul anului 2006, pentru fundamentarea unor decizii, hotărâri, privind anumite 
activităţi comerciale şi industriale, circulaţia rutieră, s-au efectuat atât în cursul zilei cât şi în cursul 
nopţii împreună cu Catedra de Mecanică şi Vibraţii din cadrul Politehnicii Timişoara, măsurători ale 
nivelului maxim admis de zgomot. În urma datelor obţinute, s-au înaintat propuneri pentru limitarea 
unor activităţi în zona Complexului Studenţesc, Zona Circumvalaţiunii, Dâmboviţa, etc. 

h) Verifică unele activităţi ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu; 
 

S-au efectuat 446 de controale în pieţele municipiului pentru verificarea modului de 
respectare a Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara 
(aprobat prin HCL nr. 334/2002) şi a prevederilor HG nr. 661/ 2001(privind eliberarea certificatului 
de producător). 

S-au emis 52 de invitaţii din care 22 pentru pers. juridice şi 30 pentru pers. fizice; 
S-au emis 64 de somaţii din care: 
15 pentru SC PIEŢE SA: 
- efectuarea curăţenie în pieţe; 
- igienizarea şi dezinfecţia platformelor de gunoi; 
- executarea lucrărilor la covorul asfaltic din pieţe; 
- luarea măsurilor de înlăturare a gheţii şi poleiului 
49 pentru utilizatorii pieţelor - persoane fizice şi juridice: 
- respectarea curăţeniei şi ordinii – 23; 
- stopare comerţ pe căile de acces şi din mijloacele auto – 17; 
- pentru depozitări nejustificate sub mese şi pe platouri - 9; 
S-au aplicat 11 amenzi în valoare de 3.100 lei. 
Amenzile au fost aplicate în baza următoarelor hotărâri: HCL nr. 45/1993, completată şi 

modificată cu HCL nr.349/2002 (2 amenzi) şi HCL nr.334/ 2002, privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza municipiului Timişoara (4 amenzi): 

- 7 pentru nerespectarea curăţeniei şi sortarea produselor în pieţe; 
- 3 pentru comercializarea produselor pe platoul pieţei; 
- 1 pentru SC Pieţe S.A.- neluarea măsurilor privind respectarea curăţeniei în pieţe. 
Din amenzile aplicate, 8 au fost încasate iar 3 se află în urmărire.  
S-au rezolvat 32 adrese (primite de la cetăţeni, instituţii etc.) privind problemele din pieţe. 
S-au întocmit programe, rapoarte de activitate săptămânale, lunare, semestriale, anuale, 

note de presă, referate de informare privind activitatea din pieţe. 
S-a urmărit modul de respectare a programului de reparaţii şi reamenajări efectuate în pieţe 

de către SC Pieţe S.A, cum ar fi: 
- reparaţii la instalaţiile sanitare – în toate pieţele; 



- lucrări de reparaţii la platformă asfaltică – pieţele Iosefin şi 700; 
- înlocuirea a 100 bucăţi mese de beton cu mese din fibră de sticlă – piaţa 700; 
- reparaţii la copertină – pieţele 700 şi Doina; 
- balastare drumuri de acces – piaţa Mehala; 
- lucrării de reparaţii la instalaţia electrică - piaţa Mehala; 
- lucrări de reparaţii la hala de lactate şi carne din piaţa Badea Cârţan (înlocuire faianţă şi 

gresie deteriorată, reparaţii la plafon; 
- reamenajare; 
- amenajarea punctelor de sacrificare a mieilor în perioada Sărbătorilor Pascale – pieţele 

Iosefin şi B. Cârţan; 
- igienizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia halelor de comercializare a cărnii şi a produselor 

lactate; 
- pavoazarea pieţelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 
- s-a participat la acţiunile organizate de către Serviciul de Publicitate Comerţ  din cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara în colaborare cu Gruparea Mobilă de Jandarmi, pentru stoparea 
comerţului ilegal practicat pe domeniul public (str. Mureş, Platou Complex comercial Doina, Bd. 
Dâmboviţa, Giraţie Calea Buziaşului, Calea Torontalului); 

- participări la seminarii pe tema "Produse agroalimentare ecologice" – Bucureşti, Cluj- 
Napoca; 

i) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce 
funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte 
instituţii, la nivel local, judeţean sau regional; 

Prin activitatea desfăşurată de către împuterniciţii primarului în diverse organisme şi 
comisii, s-au susţinut documentaţiile pentru investiţiile propuse privind transportul în comun, 
tramvaie, autobuze, realizarea unor lucrări de infrastructură  Bd. Rebreanu, Bv. Regele Ferdinand, 
Piaţa 700, Piaţa Libertăţii, Piaţa Traian. 

Prin prezenţa lor, reprezentanţii Instituţiei Primarului Municipiului Timişoara au susţinut şi  
proiectele private a căror activităţi sunt benefice comunităţii  respectându-se prevederile Planului 
Urbanistic General. Al municipiului Timişoara. 

j) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind 
bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale 

Cunoscându-se punctele slabe ale mediului şi folosindu-se datele obţinute în urma 
cercetărilor ştiinţifice realizate s-au propus împreună cu operatorii de profil volumele de lucrări 
necesare în spaţiile verzi, cele privind igiena şi protecţia mediului, şi programele care prevăd 
executarea unor lucrări în următorii 3 ani, atât în intravilanul cât şi în extravilanul Timişoarei cu 
monitorizarea problemelor ce privesc mediul. 

k) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an 
propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; 

- a fost întocmit şi propus programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007. 
l) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul 

de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul 
următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu 
documente a sumelor solicitate 

- a fost întocmit şi propus bugetul de cheltuieli pentru anul 2007. 
m) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii 
sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii; 

- au fost avizate situaţiile de lucrări realizate de către societăţile comerciale prestatoare 
de servicii şi au fost transmise Direcţiei Economice pentru efectuarea plăţilor. 
 



n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli. 

- au fost întocmite la situaţiile de lucrări, propunerile de angajare precum şi 
angajamentele bugetare care au fost transmise pentru fiecare lucrare la Biroul Buget. 

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; 
S-a colaborat cu Biroul de Informatică, transmiţându-se datele solicitate de acesta, cu 

propuneri privind lărgirea reţelei informatice şi posibilitatea de a transmite on-line informaţii de 
mediu către populaţia Timişoarei. 

p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea 
elaborării propunerilor pentru: 

- programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; 
- programul de investiţii anual şi multianual; 
- elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; 
S-au transmis documentele solicitate şi s-au făcut propuneri pentru acoperirea necesarului 

de tehnică de calcul şi soft pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor din cadrul serviciului. 
 
 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
 
 

În cursul anului 2006, au avut loc la Grădina Zoologică primele lucrări de amenajare, 
reamenajare şi modernizare a infrastructurii şi a habitatelor pentru animale. 

Conform Studiului de Fezabilitate "Reamenajarea Grădinii Zoologice" aprobat prin H.C.L. 
nr. 33/2004, au fost organizate mai multe licitaţii, fiind astfel demarate primele lucrări de investiţie.  

Lucrările efectuate în cursul anului 2006 sunt: 
A) Instalaţii electrice – executant S.C. ConsElectrificarea Instal S.R.L; 
B) Reţea apă-canal - executant S.C. Tuboterm Construct S.R.L.; 
C) Staţie de pompare a apelor uzate de la grădina zoologică - executant S.C. Tuboterm 

Construct S.R.L.; 
D) Lucrări alei-parcaje, Sistematizare pe verticală incintă, Regularizare canal-podeţ – 

executant S.C. Nimb S.A.; 
E) Construcţie Adăpost pentru Urşi – executant S.C. Nimb S.A.; 
Acestea au fost executate în baza unei documentaţii(proiecte tehnice, caiete de sarcini, 

detalii de execuţie), ce respectă normele U.E., în domeniul grădinilor zoologice, de bunăstare a 
animalelor aflate în captivitate. 

Tot în anul 2006, a fost întocmită documentaţia: Proiecte tehnice utilităţi, împrejmuire, 
drumuri de acces şi alei pentru noul amplasament al Habitatului leilor, pentru a mări suprafaţa 
grădinii zoologice şi totodată a numărului de animale. 

În perioada 10-11 februarie 2006, Grădina Zoologică din Timişoara a fost acceptată ca 
membru deplin al Federaţiei Grădinilor Zoologice şi Acvariilor Publice din România, membră a 
EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Calitatea de membru ne deschide orizonturile 
către colaborări cu alte grădini zoologice din Europa, în vederea realizării unor schimburi de 
animale, elaborarea documentaţiei pentru habitate de animale sălbatice, etc. 

În anul 2006, au fost înaintate Consiliului Local Timişoara următoarele: 
A. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între R.N.P – ROMSILVA 

reprezentată prin Direcţia Silvică Timiş şi Consiliul Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 478/31.10.2006; 

B. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii 
"Reamenajarea Grădinii Zoologice", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 500/31.10.2006; 



C. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi aprobarea structurii organizatorice, a statului 
de funcţii, a numărului de posturi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 
Public de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice a Municipiului Timişoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 587/19.12.2006; 

 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
Realizarea unei grădini zoologice regionale care să respecte normele internaţionale de 

bunăstarea animalelor aflate în captivitate, şi deschiderea acesteia cu un număr cât mai variat de 
specii, reprezintă obiectivul anului 2007. 

În anul 2007, grădina zoologică va fi populată cu următoarele specii de animale: urs, cerbi, 
suricate, capybara, lame, struţi, pecari, tapir, emu, maimuţe, urmând a fi deschisă publicului de Ziua 
Internaţională a Copiilor. 
 
 

BIROUL ECOLOGIE URBANĂ 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul Ecologie Urbană funcţionează cu un număr de 5 funcţionari publici - 2 referenţi, 3 

consilieri şi 1 şef de birou, Călin Victor Fiat. 
 

 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
a) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori 

şi dăunători, spaţii verzi şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin 
operatori de servicii; 

b) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, 
serviciilor, prestate de operator în domeniul combaterii vectorilor şi dăunătorilor, spaţiilor verzi;  

c) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; 
d) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 

încălcare a legislaţiei în domeniu, prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens; 
e) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara privind modernizarea spaţiilor verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor; 
f) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 

spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care 
îi revin; 

g) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale 
în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin 
privind spaţiile verzi; 

h) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de 
spaţii verzi; 

i) Supraveghează şi urmăreşte buna funcţionare, întreţinerea şi modernizarea locurilor de 
joacă în municipiul Timişoara; 

j) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în 
vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, 
memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico 
financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.); 

k) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în 
competenţa serviciului; 



l) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind 
bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale; 

m) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an 
propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; 

n) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii 
sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii; 

o) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
a) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori 

şi dăunători, spaţii verzi şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin 
operatori de servicii; 

Se urmăreşte periodic modul de îmbunătăţire atât a condiţiilor de lucru cât şi a utilajelor 
folosite precum şi a unor substanţe cu cel mai ridicat grad de eficienţă. 

b) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, 
serviciilor, prestate de operator în domeniul combaterii vectorilor şi dăunătorilor, spaţiilor verzi; 

Primăria Municipiului Timişoara în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole a 
Banatului Timişoara – Centrul de Cercetări de Igienă şi Patologie Animală, a efectuat teste şi a 
analizat gradul de infestare cu vectori a unor zone acoperite cu luciu de apă de pe raza municipiului 
Timişoara. 

c) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; 
S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de combatere a vectorilor şi dăunătorilor, 

prestate de SC DERATON SRL după cum urmează  
- dezinsecţie prin tratamente aeriene cu helicopterul pentru prevenirea şi combaterea 

insectelor, vectori de maladii transmisibile şi generatoare de confort pe raza Municipiului Timişoara, 
pe o suprafaţă de 10.913 ha în valoare de 849.531,97 lei; 

- dezinsecţie la instituţii de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) pe o suprafaţă de 11.149,298 
mii mp în valoare de 630.581,46 lei; 

- deratizare la instituţii de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) pe o suprafaţă de 3.511,59 mii 
mp în valoare de 228.633,21 lei; 

- deratizare domeniul public în Municipiul Timişoara pe o suprafaţă de 11.582,98 mii 
mp în valoare de 763.427,73 lei; 

- dezinsecţie terestră pe domeniul public pentru combaterea insectelor (muşte şi ţânţari) 
folosindu-se mijloace terestre pe o suprafaţă de 17.180 mii mp în valoare de 137.998,36 lei; 

- tratamente fitosanitare pentru combaterea afidelor, larvelor defoliatoare din parcurile, 
scuarurile şi aliniamentele stradale, pe o suprafaţă de 1.387,6 mii mp în valoare de 51.568,33 lei; 

- dezinfecţie la unităţile de învăţământ (şcoli şi grădiniţe) pe o suprafaţă de 754,103 mii 
mp în valoare de 44.411,46 lei. 

 
Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi; 

  
S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de întreţinere a parcurilor scuarurilor, 

arterelor de circulaţie şi locuri de joacă din zona centrală, prestate de SC HORTICULTURA SA în 
valoare de 3.594.142 lei, reprezentând: 

- Plantat arbori pe zone verzi - 1729 buc B-dul Pârvan, B-dul Circumvalaţiunii, str. Gh. 
Lazăr, Parcul V. Pârvan, str. Eternităţii, str. Bujorilor, Piaţa Victoriei, etc; 



- Plantat arbuşti pe zone verzi - 1692 buc. Parcul Alpinet, Faleză Bega, Scuar Mărăşti, 
Parcul Botanic, Parcul Poporului; 

- Plantat flori anuale - 156.080 buc parcul Scudier, Parcul Alpinet, Piaţa Victoriei, Piaţa 
Libertăţii, Piaţa Sf. Gheorghe, Piaţa I.C. Brătianu, Scuar E. Murgu, Prefectură, Parcul Poporului, 
Parcul Botanic, Centrul Civic; 

- Plantat flori bienale – 80.000 buc. Piaţa Victoriei, Parcul Scudier, Piaţa Libertăţii, 
Scuarul Eftimie Murgu, Prefectură, Parcul Alpinet, Centrul Civic; 

- Plantat trandafiri – 993 buc B-dul Ferdinand intersecţie cu str. Săvineşti, B-dul T. 
Ionescu, str. Piatra Craiului; 

- Plantat conifere - 132 buc. Parcul Alpinet, Parcul Poporului, B-dul 3 August 1919; 
- Plantat gard viu – 2171 ml, 22.000 bucăţi Ligustrum, Hibiscus, Euonymus şi Buxus 

Centrul de Afaceri, Parcul V. Pârvan, Prefectură, Parcul Scudier, B-dul Dragalina, Piaţa Libertăţii, 
Piaţa Timişoara 700, Piaţa I.C. Brătianu, etc; 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 6258 mp în Piaţa Victoriei, Capitol, 
B-dul Ferdinand, Scuarul Mărăşti; 

- S-au efectuat lucrări de cosit pe o suprafaţă de 41.639 ari în parcuri, scuaruri şi pe 
aliniamentele stradale; 

- S-au efectuat lucrări de tuns ornamental garduri vii şi aliniamente în suprafaţă de 
74.420 mp; 

- S-au efectuat tăieri de corecţie la 5.209 buc arbori şi arbuşti; 
- S-au montat 94 buc. coşuri de gunoi în Parcul Poporului şi Parcul Botanic; 
- S-au montat 64 bănci în Parcul Poporului, Parcul Botanic şi Complexul Studenţesc; 
- S-a refăcut împrejmuirea Parcului Botanic în urma construirii accesului în Spitalul 

Municipal în lungime de 150 ml; 
- S-a montat gard metalic pentru protecţia zonei verzi în Scuarul Mărăşti şi Piaţa 

Libertăţii, în lungime de 90 ml; 
- S-a realizat în Parcul Botanic, "Cetatea Timişoarei" în miniatură; 
- S-a reparat filigoria în Parcul Poporului; 
- S-au continuat lucrările la Perdeaua forestieră de protecţie din zona de N-V a 

municipiului Timişoara: s-a confecţionat 195 ml gard de împrejmuire şi s-au plantat 1542 buc 
arbori; 

- S-au achiziţionat şi s-au coordonat lucrările de întreţinere a plantelor floricole din 
coşurile suspendate prestate de SC REGALIA RED SRL în valoare de 26.698,28 lei, după cum 
urmează: 

- s-au achiziţionat 885 buc muşcate curgătoare; 
- s-au efectuat lucrări de întreţinere a plantelor floricole din coşurile suspendate, 2330 

muşcate din 624 coşuri. 
- S-au coordonat lucrările de întreţinere şi pază în parcurile periferice, spaţiile verzi din 

zone de locuit, aliniamente stradale, defrişare, corecţii şi fasonat material lemnos, întreţinere zone 
verzi aferente liniilor de tramvai, prestate de S.C. "DRUFEC CONS CF" SRL în Zona II a 
Municipiului Timişoara, în valoare de 2.060.116,03 lei, după cum urmează:  

- Plantat arbori pe zone verzi – 214 buc; 
- Plantat gard viu pe zone verzi – 5.860 buc; 
- Plantat flori – 1.805 buc; 

- S-a reamenajat Parcul Clăbucet în valoare de 51.066,6 lei, constând în: plantări de 
arbori şi arbuşti în număr de 205 buc, instalarea unui sistem de irigare prin aspersiune, montarea a 
200 ml gard împrejmuitor, amenajarea a 1.150 mp alei, montarea a 53 coşuri de gunoi şi 55 bănci, 
amenajarea a 2 terenuri de minifotbal cu o suprafaţă totală de 550 mp, îngrădite cu plasă de sârmă 
etc; 

- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 5.427 mp; 



- S-au efectuat lucrări de cosit pe o suprafaţă de 18.324,55 ari în parcuri, scuaruri, pe 
aliniamentele stradale şi pe liniile de tramvai din Municipiul Timişoara. 
 

- S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de tăieri de corecţie şi defrişări arbori în 
municipiul Timişoara, prestate de SC DRUFEC CONS CF SRL în valoare de 476.983,95 lei, 
reprezentând: 

- lucrări de tăieri de corecţie în parcuri, scuaruri şi aliniamente stradale la un număr 
de 3.586 arbori 

- lucrări de defrişare arbori – 1.060 buc, din care: 905 buc. în urma solicitărilor 
primite din partea persoanelor fizice, juridice, instituţii şi 155 buc în parcuri şi scuaruri. 

- S-au coordonat lucrările de întreţinere şi pază în parcurile periferice, spaţiile verzi din 
zone de locuit, aliniamente stradale, defrişare, corecţii arbori, prestate de S.C. "BINDALIM SRL 
Zona I a Municipiului Timişoara, în valoare de 1.433.884 lei, după cum urmează: 

- Plantat arbori pe zone verzi – 140 buc; 
- Plantat gard viu pe zone verzi – 7.283 buc ; 
- S-au efectuat lucrări de gazonat pe o suprafaţă de 4.251 mp; 
- S-au efectuat lucrări de cosit pe o suprafaţă de 289.324 ari în parcuri, scuaruri, pe 

aliniamentele stradale şi pe liniile de tramvai din Municipiul Timişoara; 
- întreţinere curăţenie – 271.656 ari; 
- strâns şi depozitat diferite materiale – 271.659 ari; 

d) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de 
încălcare a legislaţiei în domeniu, prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens; 

Pentru respectarea prevederilor legale, s-au eliberat un număr de 84 somaţii, privitoare la 
curăţatul zăpezii, parcării pe zona verde, întreţinere curăţenie zone verzi, desfiinţat împrejmuiri 
improvizate, depozitări de materiale şi efectuări lucrări de deratizare şi dezinsecţie. 

S-au întocmit un număr de 7 procese – verbale de contravenţie în valoare de 4.300 lei, 
pentru neluarea măsurilor de deszăpezire, tăieri ilegale de arbori, neîntreţinerea zonelor verzi din 
perimetrul imobilelor, neefectuare deratizare, dezinsecţie. 

e) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara privind modernizarea spaţiilor verzi, combaterea vectorilor şi dăunătorilor; 

- Pentru dezvoltarea spaţiilor verzi din municipiul Timişoara, au fost întocmite  3 studii 
de fezabilitate pentru reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, Parcului Copiilor, Parcului 
Botanic. 

- Serviciul de combatere vectori prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, 
dezinfecţie, şi delarvizare în municipiul Timişoara, a fost concesionat către SC DERATON SRL, 
societate comercială specializată pentru efectuarea unor astfel de lucrări.  

f) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de 
spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care 
îi revin; 

S-au verificat şi analizat un număr de  421 sesizări primite din partea cetăţenilor privind: 
solicitări tăiere arbori, distrugeri zone verzi, solicitări material dendrofloricol, amenajări locuri de 
joacă şi zone verzi, reclamaţii poluare fonică, adrese, reclamaţii şi diverse comunicări referitoare la 
activitatea de dezinsecţie şi deratizare, lemne de foc, diverse (creşteri animale, contestaţii procese-
verbale, salubrizări, deszăpezire, ocupare domeniul public). 

g) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale 
în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin 
privind spaţiile verzi; 

Funcţionarii din cadrul Biroului de Ecologie Urbană au fost împuterniciţi pentru aplicarea 
prevederilor HCL nr. 542/2006 pentru modificare a şi completare HCL nr. 349/2002 privind 
constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe raza municipiului Timişoara, OUG nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, completată şi modificată cu Legea nr. 265/2006; 



h) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de 
spaţii verzi; 

- Efectuarea unor studii de cercetare pentru stabilirea cauzelor fenomenelor de uscare a 
arborilor - Contract de cercetare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Timişoara în valoare 
de 10.000 lei; 

- Studiul unor specii şi soiuri de trandafiri sub aspect ornamental şi al comportării 
acestora în condiţiile climatice ale Timişoarei, în valoare de 5.000 lei; 

i) Supraveghează şi urmăreşte buna funcţionare, întreţinerea şi modernizarea locurilor de 
joacă în municipiul Timişoara; 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, întreţinere şi reparare locurilor 
de joacă în partea de sud faţă de canalul Bega din Municipiul Timişoara, prestate de SC DRUFEC 
CONS CF SRL în valoare de 849.807,97 lei, reprezentând: 

- s-au efectuat reparaţii la 16 locuri de joacă pe străzile: Scuar Petofi, Adolescenţei, 
Miloia, Dacia, Intrarea Mierlei, Şc.Gen.Nr.13, Arcidava, Kiriac, Şc.Gen.Nr.30, Scuarul Ion Vidu, 
Calea Aradului, Orşova, 2 locuri de joacă pe strada Mureş şi 2 locuri de joacă în zona Steaua în 
valoare de 136.645,55 lei; 

- s-a reamenajat locul de joacă din Parcul Clăbucet în valoare de 390.228,37 lei şi locul 
de joacă de la Grădiniţa de pe strada Platanilor în valoare de 9.828,76 lei. 

S-au coordonat, verificat şi recepţionat lucrări de amenajare, întreţinere şi reparare 
locurilor de joacă în partea de sud faţă de canalul Bega din Municipiul Timişoara, prestate de  SC 
BINDALIM SRL în valoare de 481.650 lei, reprezentând: 

- s-au efectuat reparaţii la 7 locuri de joacă pe străzile: Peneş Curcanul, Zona Fraţii 
Constantin, Zona UMT, Zona Kuncz, Piaţa Romanilor, Calea Aradului, Şcoala Generală nr. 24 în 
valoare de 93.444, 37 lei; 

- s-a reamenajat locul de joacă din str. I. M. Klein în valoare de 23.400,26 lei, locul de 
joacă de pe str. Boemia în valoare de 12.927, 36 lei, locul de joacă de pe str. Irlanda în valoare de 
20.871,73 lei, str. Carpaţi în valoare de 3.148,24 lei, Cartier Aeroport în valoare de 53.683, 46, 
Grădiniţa de pe str. Pestalozzi în valoare de 18.885,90 lei.  

j) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în 
vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, 
memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico 
financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.); 

- Au fost întocmite 3 studii de fezabilitate pentru reamenajarea şi modernizarea Parcului 
Rozelor, Parcului Copiilor, Parcului Botanic. 

- A fost întocmit studiul de oportunitate şi caietul de sarcini pentru achiziţia serviciului 
"Managementul zgomotului ambiental în municipiul Timişoara". 

k) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în 
competenţa serviciului; 

- urmăreşte derularea contractelor şi a clauzelor contractuale privind spaţiile verzi, 
locurile de joacă şi tăierile de arbori din municipiul Timişoara, încheiate cu S.C. HORTICULTURA 
S.A, S.C. DRUFEC CONS CF SRL, S.C. BINDALIM SRL, S.C. REGALIA RED SRL; 

- urmăreşte derularea contractului de concesiune a serviciului public de combatere a 
vectorilor şi dăunătorilor de pe raza municipiului Timişoara, încheiat cu S.C. DERATON SRL. 

l) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind 
bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în 
conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale; 

- a fost întocmit şi propus bugetul de cheltuieli pentru anul 2007. 
m) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an 

propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; 
- a fost întocmit şi propus programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2007. 



n) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii 
sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii; 

- au fost avizate situaţiile de lucrări realizate de către societăţile comerciale prestatoare 
de servicii şi au fost transmise Direcţiei Economice pentru efectuarea plăţilor. 

o) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea 
angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului 
Contabilitate Cheltuieli. 

- au fost întocmite la situaţiile de lucrări, propunerile de angajare precum şi 
angajamentele bugetare care au fost transmise pentru fiecare lucrare la Biroul Buget. 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
a. continuarea perdelei forestiere de protecţie Calea Torontalului – Calea Aradului; 
b. reconstrucţia ecologică a unor zone, str. Lacului, str. Lămâiţei; 
c. achiziţia şi plantarea de material dendrologic corespunzător pe principalele artere de 

circulaţie, penetraţii în oraş, scuaruri şi parcuri; 
d. reamenajarea, modernizarea Parcului Stadion, Piaţa Crucii, Piaţa Eforie, Parcul 

Poporului, Parcul Uzinei, Parcul Bucovina, Scuarul Dacia, Scuarul Vidraru, Parc Centrul Civic, Parc 
M. Kogălniceanu; 

e. realizarea de noi locuri de joacă: zona Aeroport, Grădiniţa CFR, Grădiniţa Retezat, str. 
Aleea Arcaşilor, str. Iorgovanului nr. 1; 

f. realizarea hărţii acustice de zgomot; 
g. realizarea sistemului de monitoring a unor dăunători de pe raza municipiului Timişoara 

şi întocmirea programului de combatere integrată; 
h. realizarea managementului populaţiei canine; 
i. realizarea Regulamentului privind animalele de companie; 
j. concretizarea propunerilor şi realizarea activităţii de ecarisaj conform cu legislaţia 

europeană; 
k. finalizarea lucrărilor şi deschiderea Parcului Zoo; 
l. finalizarea documentaţiilor şi demararea lucrărilor pentru realizarea Parcului Copiilor; 
m. introducerea de noi tehnologii în întreţinerea, exploatarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi 

(containerizarea, administrarea de elemente fertilizante, performante, de ultimă generaţie, noi specii 
de arbori şi arbuşti, sisteme moderne cu programare electronică pentru irigaţii; 

n. realizarea Regulamentului privind aria protejată, Parcul Botanic şi demararea lucrărilor 
în acest sens; 

o. amenajarea principalelor intersecţii sub aspectul spaţiilor verzi din municipiu; 
p. popularea cu păsări a Parcului Pădurice Giroc; 
q. inventarierea zonelor, a locaţiilor cu soluri poluate; 
r. inventarierea apelor stagnante şi a surselor de poluare ale acestora pe raza municipiului 

Timişoara; 
s. întocmirea programului privind verificarea modului în care societăţi comerciale, 

instituţii, respectă şi aplică legislaţia de mediu; 
t. realizarea de activităţi comune cu organizaţii, fundaţii, şcoli şi grădiniţe, alte instituţii 

privind aspectele de mediu; 
u. realizarea unui "traseu ecologic" în municipiul Timişoara; 
v. întocmirea unui plan local de acţiune pentru mediu al Primăriei Timişoara; 
w. realizarea de programe de conştientizare ale cetăţenilor privind schimbările climatice. 

 
 



V. SERVICIUL ENERGETIC 
 
 

1. COMPONENŢA SERVICIULUI: 
Serviciul Energetic are în componenţă Biroul Iluminat Public şi Compartimentul Asociaţii 

de Proprietari. 
Şeful Serviciului Energetic este dl. Ioan Zubaşcu, care are în subordine directă 6 consilieri, 

2 referenţi de specialitate, repartizaţi, după domeniul de activitate, pe două compartimente: 
termoficare şi gaze naturale. 

 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI: 
Obiectul de activitate al serviciului constă în coordonarea şi administrarea activităţilor în 

domeniul energetic: 
- producere, furnizare şi distribuţie energie termică; 
- iluminat public: Extindere reţele de alimentare cu energie electrică, Extindere reţele de 

distribuţie şi alimentare cu gaze naturale; 
- coordonare şi îndrumare asociaţii de proprietari; 
- reabilitarea termică a blocurilor de locuit – condominii, din Municipiul Timişoara. 

 
 

BIROUL ILUMINAT PUBLIC 
 
 

1. COMPONENŢA BIROULUI 
Biroul de Iluminat Public are în componenţă un şef birou şi 5 consilieri. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI 
Administrarea Serviciului de Iluminat Public din municipiul Timişoara. 

  
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
Verificarea pe teren şi răspunsuri la reclamaţii, sesizări şi adrese ( în număr de 1880 din 

care 150 scrise ); 
Au fost efectuate recepţiile finale la lucrările de - Extindere a reţelei de iluminat public: 
− " Extindere iluminat public pe str. Eduard Beneş" 
− " Extindere iluminat public în zona de locuinţe Felix" 
− " Extindere iluminat public în zona de blocuri str. Polonă" 
− " Extindere iluminat public pe str. Polonă, str. Otto Rudolf, str. Wilhelm Tell" 
În activitatea de întreţinere au fost înlocuite 719 lămpi şi în activitatea de modernizare 

2.972 corpuri de iluminat în partea de SUD a municipiului faţă de canalul Bega şi 861 lămpi şi în 
activitatea de modernizare 3.423 corpuri de iluminat în partea de NORD a municipiului faţă de 
canalul Bega. 

Verificarea din punct de vedere cantitativ şi avizarea facturilor de energie electrică 
referitoare la iluminatul public (verificarea prin sondaj a indexurilor unor contoare de energie 
electrică); 

- Urmărirea lucrărilor de întreţinere realizate de către S.C. Luxten Lighting Company 
S.A. şi S.C. ELBA S.A; 

- Recepţia lunară a lucrărilor de întreţinere a sistemului de iluminat public; 



- Urmărirea lucrărilor de modernizare iluminat public, lucrări realizate de către C. 
Luxten Lighting Company S.A. şi S.C. ELBA S.A; 

- Recepţia lunară a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public; 
- Lucrările de modernizare a iluminatului public au fost executate pe următoarele străzi: 
În zona de nord a municipiul pe străzile: Samuil Şagovici, Horia, Divizia 9 Cavalerie, Ion 

Inculeţ, Maria Tănase, Soroca, Învăţătorului, C-tin Stere, Hotinului, Pădurea Verde, Enric Baader, 
Virtuţii, Aida (Ioan Buteanu), Drăgăşani, Înfrăţirii, Aleea Ghirodei, Bobâlna, Vălişoara, Intr.Doinei, 
Popa Şapcă, Martin Luther, Antenei, Amurgului, Calea Ghirodei I, Aleea Avram Imbroane, 
Demetriade I, Livezilor I, A.Seiller, A.Mureşanu, Tazlău, Pelinului, Livezilor II, Demetriade, 
C.D.Loga (parţial), Cicio Pop Ştefan, L.van Beethoven, Traian Grozăvescu, Rene Brasey, 
M.Robespierre, P-ţa Huniade, George Enescu, Silviu Bejan, Gh.Andraşiu, Camil Petrescu, Alex. 
Borza, Uzinei, Ovidiu, Spl.Griviţa, Peneş Curcanul, Medicinei, Henrich Heine, Reg. 13 Călăraşi, C-
tin Zăbulică, Luminiţa Boţoc, Holdelor, Arh. I. Mincu, Martir.I.Miron, Stephenson, Lirei, Aleea 
Amiciţiei, Haga, Leandrului, Boltei, Martir Gh.Iosub, Spartacus, Cocostârcului, Caprei, Lemnari, 
Mătrăgunei, Pelicanului, Ismail, Ursu Nicolae, Luncii, Cărăbuşului, Lăptarilor, Brumărele, Gh. 
Ţiţeica, Luncani, Mogoşoaia, Amanda George, Obreja, Viorelelor, Bacovia, Behelei, Miletici, 
Renaşterii (parţial), Topologului, Lalelelor (parţial), Primăverii, Kodalz Zoltan, Biserica Piariştilor, 
Zona Bucureşti (între blocuri), Zona Iaşi (între blocuri), Zona Golescu (între blocuri), Zona Vasile 
Lucaci (între blocuri), Th. Mihali (la nr.3), Take Ionescu (zona dintre blocuri între nr.57 şi nr.65), 
Patriarh Miron Cristea, M Eminescu, C.D.Loga (final), Narciselor, Lotusului, Intr. Sudului, Grama 
Alexandru, Gabriela Tako, Iatcovici Gh. Nuţu, Constantin cel Mare, Perlei, Silviu Motohon, Horia 
Creangă, Aleea Arcaşilor, Padeşului, Aleea Balcic, Intr.Portiţei, Albinelor, Stuparilor, Foişor, 
Robert Koch, Drăghici Meletie, Mocioni Andrei, Intr. Predeal, Brăila, Branişte, Semenic, N.Iorga, 
Paciurea Octavian, Odobeşti, Eugen Pop, Arh. I. Mincu, Radio, Louis Pasteur, I.Roată, Luigi 
Galvani, Mătăsarilor, Iosif Velceanu, Olanda, Carol Davila (parţial), Molidului, P-ţa Atena (parţial), 
Cornel Lazăr, M. Glica, Negulescu Petre, Ecoului, Edison Thomas, Brazilor, Cooperaţiei, Chorosi 
A., Mariutac Ioan, Ciupe A, Liebhard F, Gheorghevici, Olariu, N.Grivu, Oschanitzky, Verde, 
Lalelelor (final), G.Loginescu, Intr.Carului, Micşunelelor, Behela, Moldovei, Zimnicea, F. Mistral, 
Garofiţei, Romul Ladea, Cometei, Rozelor, Palmierilor, Orăştie, Cocoşului, Alpiniştilor, Turda, 
Ştrandului, Crinului, I. Theodoreanu, I. Minulescu, Atena (final), P-ţa Sf.Nicolae, Sinaia, S.Drăgoi, 
F.Zoltan Pomiculturii, Postăvaru, Col.Enescu, 7 Aprilie, Panait Istrati, trecere pietoni pe str. Take 
Ionescu, N. Titulescu (parţial), P.Domăşneanu, S. Blănaru, Deportaţii din Bărăgan, I. Brezeanu, 
Remus Tapsala, Madrid, J. S. Bach, Dinu Lipati, S. Puşcariu, Dornei, O. Mendeleev, Suceava, 
Salciei, Aprodu Movilă (parţial), Balta Verde, Aleea Cascadei, Reg. 6 Cavalerie Grea, Pavel 
Rotariu, Bruxelles, Topliţa, Chişinău, Sibiu; 

În zona de sud a municipiul pe străzile: 3 August 1919, Baba Dochia, Vasile Balmoş, 
Iederii, Săgeţii, Râului, Zidului, Inului, Chişodei, Genezei, Basmului, Mătăsii, Hărniciei, Splaiul 
Nistru-Galaţi, Eternităţii, J. P. Marat, Ceferiştilor, Emil Zola (parţial), Bârsei, Secerii, Steaua 
(parţial), Izlaz (parţial), Nicoreşti, Barbu Lăutaru, Martir Haţeganu, Fratelia, Titu Maiorescu, P-ţa 
Plevnei, Metianu (Braşov), Gen. Berthold, Timotei Cipariu, Moţilor, C. Rădulescu, P-ţa Mocioni, 
Miron Costin, Zugrav Nedelcu, Ady Endre, Emanoil Gojdu, Ion Ghica, Anişoara Odeanu, Nicolae 
Ivan, Pădurarilor, Diaconu Coresi (parcare), Bradul, Stejarul, P-ţa Bihor, Ion Creangă, Leonard, 
Zlatna, Vidra, Traian Lalescu, Agronomiei, George Georgescu, Verdi, Treboniu Laurean, Ecaterina 
Teodoroiu, Iorgovici, Timocului, Constructorilor, Cerna, Şcolii, Virgil Oniţiu, Sorin Titel, Filaret 
Barbu, Şoimoş, Zoe (Arh. Lazlo Szabo), Splaiul Morarilor, Păcii, Lămâiţei, Dreptatea Grădinii, 
Letea, Weimuler, Zăvoi, Herculane, Curcubeului, Frunzei, C. Porumbescu, Naturii, Apicultorilor, 
Chiriac, Snagov, Ranetti,Vadul Călugăreni, Jose Silva, Feldioara, P-ţa Crucii, Sava Petrovici, Martir 
S. Leia, P-ţa Romanilor, Maramureş, Corneliu Baba, Ilie Gropşeanu, Octav Băncilă, Negruzzi, P. 
Ispirescu, Mirceşti, Abrud - D. Linţia, Talăngii, Romulus, Rozalia, Falza I-Flora, Faleza II, 
Delavrancea, Pop Tiberiu Timişan,Iuliu Grozescu, Popa Mircea, Pavel Dan, Posada, Răchitei, 
Rahovei, Splaiul Sofocle, Vaslui, Macarie, Păunescu, Martir Cristina Lungu, Stadion, Stadion, 



Someş, Romaniţei, Contemporanul, Biserica Fratelia, Sulina, L.Rădăceanu (C. D. Gherea), Victor 
Hugo, T. Vladimirescu, Tolstoi, C. Grofşoreanu, C. Noica, N. Labiş, Corbului, Odobescu I. 
Odobescu II, Virgil Madgearu, Mangalia (Preyer-T.Vladimirescu), Mangalia (Preyer - Budai 
Deleanu), Barbu Iscovescu, Cornelia Sălceanu, Intr. Roma, Hebe, Muzicescu (Pansele - Hebe), 
Muzicescu (C. Urseni - Rogojan), Bizet, Stoia Udrea, Al. Rogojan, Louis Ţurcanu, M. Bănărescu, 
V. Mioc, Al. Vlahuţă, Aleea Studenţilor, Coriolan Băran, Drubeta (Mureş - Muzicescu), Pavlov 
(Muzicescu - Aluniş), Ana Ipătescu, Aluniş, Socrates, Daliei, Psih. Sălceanu, Cuvin, Mehadia, Al. 
Vaida Voievod, Ofcea, Caras, Oedip, J. Monet, Ch.Darwin, Vărădia, Gloriei, Al. Lazăr, Leului, 
Lăutarilor, Delfinului, Aurelianus, Poiana Ruscăi, Eroilor de la Tisa, Al. Rogojan, Louis Ţurcanu, 
V.Voiculescu, Traian Vuia (Glad - Mureş), Mangiuca, Izlaz, Ariadna, Mioriţa, Milcov Nicolinţ, 
Tosca, Izlaz (V. Hugo - Herculane), Izlaz (Ceferiştilor - Eternităţii), A. Bacalbaşa (parţial), Hebe, 
Arieş, Ulpia Traiana (parţial), Zarand, Drubeta (Albac-Mureş), Ciocanul, Ştefan cel Mare, P-Ţa 
Aurel Vlaicu (şi Vârful cu Dor)Luceafărul, Ranetti (Iris - Muzicescu), Calea Girocului (Lidia-
Giroc), Calea Girocului (Rebreanu - Lidia), Retezat, Craiova, Feleacul, A.Saligni, Chaikovski, 
Feldioara (difer), Hebe (Mureş - Rebreanu), Iris, Arieş (1 Decembrie – Cozia), Cluj, Rebreanu, 
Ranetii (Iris-Rebreanu), Bl. Sudului, Ion Vidu, Ion Curea, Putna (I. Vidu – V. Babeş), Grigore 
Antipa, Călătorilor, Cezar Boliac, C. Buziaşului, Aleea Poeniţei, Intr. Citadelei, Aleea Muzicii, 
Biserica Maria, Ştefan cel Mare; 

- Debranşare, demontarea şi depozitarea parţială a instalaţiilor de iluminat artistic 
montate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2005-2006; 

- S-a realizat pavoazarea cu ocazia sărbătorilor de iarna 2006-2007; 
Urmărirea desfăşurării lucrărilor la obiectivele: 
- Extindere reţea iluminat public prin pozare subterană pe str. Nepos; 
- Extindere reţea iluminat public prin pozare subterană pe Intrarea Topologului; 
- Extindere reţea iluminat public prin pozare subterană zona Muzeul Satului şi Aleea 

spre Gradina Zoologică; 
- Extindere reţea iluminat public prin pozare subterană pe str. Brânduşei - zona din jurul 

Şc.gen.nr.24; 
- Extindere reţea iluminat public prin pozare subterană pe Intrarea Doinei; 
- Verificarea şi propunerea spre plată a devizelor lucrărilor la obiectivele de investiţii 

menţionate anterior precum şi recepţia acestora; 
- Reînnoirea contractelor de furnizare a energiei electrice pentru iluminatul public cu 

S.C. ELECTRICA S.A; 
- Încheierea cu S.C. Electrica S.A. a contractelor de furnizare a energiei electrice pentru 

diferite obiective din patrimoniul Primăriei; 
- Obţinerea de avize din partea S.C. ELECTRICA S.A; 
- Deplasări în teren pentru constatări în urma solicitărilor cetăţenilor; 

 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
- Debranşare, demontarea şi depozitarea parţială a instalaţiilor de iluminat artistic 

montate cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2006-2007; 
- Finalizarea lucrărilor de modernizare a iluminatului public în municipiul Timişoara; 
- Promovarea de noi proiecte de hotărâri privind executarea de lucrări de extindere 

iluminat public; 
- Urmărirea şi verificarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi extindere a 

iluminatului public desfăşurate conform contractelor de concesiune a serviciului de iluminat public, 
contracte aflate în desfăşurare; 

- Realizarea pavoazării pentru sărbătorile de iarnă 2007-2008. 
 
 



COMPARTIMENT ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
 
 

1. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI  
Compartimentul Asociaţii de Proprietari are în componenţă 3 consilieri şi un referent. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din municipiul Timişoara. 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
Pe parcursul anului 2006 Compartimentul a realizat informarea şi îndrumarea permanentă a 

cetăţenilor asupra tuturor aspectelor cu care se confruntă asociaţiile de proprietari, atât probleme 
legislative, economice cât şi de ordin tehnic. 

Compartimentul asociaţii de proprietari a soluţionat corespondenţă, sesizări, reclamaţii 
primite de la cetăţenii Municipiului Timişoara: 

- s-au înregistrat un număr de 606 sesizări, care au fost soluţionate integral; 
- s-a răspuns la întrebările adresate de cetăţenii prin intermediul serviciului de Call - 

Center, mail şi Monitorul Primăriei; 
- s-au efectuat deplasări pe teren în vederea verificării sesizărilor primite de la cetăţeni; 
- s-a înregistrat şi s-a constituit baza de date cu Situaţia soldurilor de activ şi pasiv, care 

se depune de către asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă 
simplă, la 1 martie pentru situaţia de la 31 decembrie şi până la 1 septembrie pentru situaţia de la 30 
iunie; 

- pe baza modificărilor apărute în activitatea administratorilor atestaţi, s-a actualizat baza 
de date a compartimentului; 

- s-au soluţionat conflictele apărute în cadrul asociaţiilor de proprietari, prin participarea 
directă la şedinţele acestora, impunându-se respectarea prevederilor legale; astfel, compartimentul a 
participat la 15 şedinţe organizate de membrii asociaţiilor de proprietari, problemele apărute fiind de 
natură: 

- organizatorică – în cadrul şedinţelor au avut loc alegeri ale forumurilor de 
conducere ( comitet executiv, comisie de cenzori); 

- de funcţionare –constituirea de asociaţii de proprietari pe tronsoane sau scări 
respectând prevederile O.G.85/2001; 

- de transformare din asociaţie de locatari în asociaţie de proprietari; 
- avertizarea asociaţiilor cu privire la menţinerea în funcţie a administratorilor, persoane 

fizice neatestate; 
- începând cu anul 2004, s-a demarat acţiunea de verificare a gestiunii asociaţiilor de 

proprietari, în ordinea înscrierii solicitărilor în programatorul de control, în anul 2006 soluţionându-
se o parte din cererile asociaţiilor din strada: Intrarea Clopotului, nr. 4, Deliblata, nr. 3, Orşova, nr. 
25, Porumbescu, nr. 11A, Intrarea Doinei, nr. 9, Diaconu Coresi, nr.44, P-ţa Victoriei, nr. 1B, Ana 
Ipătescu, nr. 15, Stelelor, nr. 14 , Buziaşului, nr. 34; 

- s-au avizat 181 adeverinţe de înstrăinare a apartamentelor, după ce în prealabil s-a 
realizat o verificare pe baza extrasului din ultima listă de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile 
asociaţiei de proprietari, a chitanţei de plată de pe ultima lună, precum şi a extrasului CF aşa cum se 
prevede în HG nr.400/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

- s-au eliberat certificate de atestare a calităţii de administrator persoană fizică, pentru 
participaţii la examenele susţinute pe parcursul anului 2003, 2004; 



- s-au pus la dispoziţia cetăţenilor fluturaşi care cuprind actele necesare pentru 
transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari şi formularele tipizate pentru situaţia 
soldurilor de activ şi pasiv; 

- s-au distribuit formularele tipizate pentru constituirea dosarului de transformare a 
asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari (cerere tip de înaintare către judecătorie, statul 
asociaţiilor şi acordul de asociere). 
 
 

4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
- constituirea comisiei de atestare şi continuarea atestărilor pentru obţinerea certificatului 

de administrator atestat; 
- întocmirea proiectului de hotărâre  privind stabilirea şi sancţionarea  contravenţiilor în 

cadrul asociaţiilor de proprietari pe teritoriul Municipiului Timişoara; 
- organizarea de instructaje şi întâlniri cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de 

proprietari; 
- realizarea unei baze de date privind numărul asociaţiilor care funcţionează  în  

Municipiul Timişoara; 
- continuarea procesului de transformare a asociaţiilor de locatari în asociaţii de 

proprietari; 
- soluţionarea sesizărilor primite de la cetăţeni; 
- avizarea adeverinţelor de înstrăinare a apartamentelor; 
- eliberarea certificatelor de atestare a calităţii de administrator persoană fizică, pentru 

participaţii la examenele susţinute pe parcursul anului 2003, 2004; 
- verificarea gestiunii asociaţiilor de proprietari pe baza reclamaţiilor primite de la 

membrii asociaţiilor; 
- constituirea bazei de date cu situaţia soldurilor de activ şi pasiv şi actualizarea bazei de 

date privind administratorii atestaţi; 
- verificarea pe teren a sesizărilor primite de la cetăţeni şi participarea la şedinţele 

asociaţiilor în vederea sprijinirii şi îndrumării conform prevederilor legale. 
 

 
COMPARTIMENTUL GAZE NATURALE 

 
 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
- Pregătirea documentaţiei şi înaintarea spre aprobare, demararea şi urmărirea execuţiei 

investiţiilor în domeniul gazelor naturale; 
- Soluţionare corespondenţă, eliberare accepte de branşare şi rezolvarea altor probleme 

în domeniul gazelor naturale; 
- Colaborare cu Biroul Iluminat Public, Compartimentul Asociaţii de Proprietari şi 

ceilalţi consilieri de specialitate din cadrul Serviciului Energetic în rezolvarea problemelor tehnice 
specifice serviciului, în corelare cu prevederile legislative în vigoare. 
 
 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
- Soluţionarea a 50 adrese primite prin corespondenţă în domeniul gazelor naturale prin 

verificarea pe teren a celor sesizate şi transmiterea răspunsurilor în termen; 
- Verificarea documentaţiei şi eliberarea a 190 de adeverinţe - accept de branşare la 

reţelele de gaze naturale, finalizate, proprietatea Primăriei Timişoara, pentru proprietarii de imobile 
şi pentru societăţile comerciale care au solicitat racordarea la aceste reţele cu recuperarea cotei părţi 
din investiţiile pentru execuţia acestor reţele şi branşamente, ce revine persoanelor fizice şi 



societăţilor comerciale din zonele unde Primăria Timişoara a realizat - Extindere de reţele şi 
branşamente de gaze naturale. Prin eliberarea acestor adeverinţe-accept de branşare s-a dat 
posibilitatea branşării la reţeaua de gaze naturale pentru cei 190 de solicitanţi (apartamente, case sau 
agenţi economici). 

- Urmărirea execuţiei reţelelor şi branşamentelor de gaze naturale din cadrul investiţiilor 
realizate cu fonduri de la BEI pe străzile pe care s-au executat lucrări de modernizare; 

- Colaborare cu Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism privind investiţiile Primăriei 
Timişoara în domeniul gazelor naturale; 

- Colaborare cu Compartimentul Asociaţii de Proprietari privind probleme tehnice şi 
prevederi legislative în vigoare din domeniul gazelor naturale; 

- Colaborare cu consilierii din cadrul Serviciului Energetic în cadrul programului 
naţional privind reabilitarea termică a clădirilor; 

- Monitorizarea activităţii prin informări, rapoarte, situaţii centralizatoare, lucrări de 
sinteză, etc. 
 
 

3. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
- Demararea unor lucrări noi de "Întregiri reţele gaze naturale" în diferite zone, corelate 

cu lucrări de execuţie privind modernizarea unor străzi şi pentru echilibrarea presiunii şi debitului 
între reţelele existente. Primăria Timişoara va pregăti şi organiza selecţia de oferte pentru execuţia 
lucrărilor, după predarea proiectului tehnic şi a caietelor de sarcini, cu titlu gratuit de către cetăţenii 
din zonă pe baza unui act de donaţie şi încheierea cu aceştia a unui protocol de colaborare; 

- Se va continua eliberarea de adeverinţe-accept de branşare la reţelele de gaze naturale, 
finalizate, proprietatea Primăriei Timişoara, cu recuperarea cotei părţi din investiţiile pentru execuţia 
acestor reţele şi branşamente, ce revine persoanelor fizice şi societăţilor comerciale din zonele unde 
Primăria Timişoara a realizat - Extindere de reţele şi branşamente de gaze naturale; 

- Organizarea selecţiilor de oferte pentru întocmire Studiilor de fezabilitate pentru 
investiţiile noi în domeniul gazelor naturale în funcţie de solicitările cetăţenilor şi prevederile legale 
în vigoare; 

- Soluţionare corespondenţă şi rezolvarea altor probleme în domeniul gazelor naturale; 
- Colaborare cu Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Urbanism privind investiţiile Primăriei 

Timişoara în domeniul gazelor naturale; 
- Colaborare cu Compartimentul Asociaţii de Proprietari privind probleme tehnice şi 

prevederi legislative în vigoare din domeniul gazelor naturale; 
- Colaborare cu consilierii din cadrul Serviciului Energetic în cadrul programului 

naţional privind reabilitarea termică a clădirilor;  
- Serviciul Energetic va continua urmărirea execuţiei reţelelor şi branşamentelor de gaze 

naturale din cadrul investiţiilor cu fonduri de la BEI pe străzile pe care se vor executa lucrări de 
modernizare. 

 
 
COMPARTIMENTUL DE TERMOFICARE 

 
 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 
- administrarea şi coordonarea activităţilor din domeniul energetic referitoare la 

asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor 
edilitare de alimentare cu energie termică; 

- soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe 
teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin; 



- Intervine la producătorul, distribuitorul şi furnizorul de energie termică, S.C. Colterm 
S.A., pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, 
furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, apă rece de 
hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi; 

- Urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale în 
domeniul termoficării şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în 
acest domeniu de activitate; 

- Studiază, urmăreşte şi verifică documentaţiile şi lucrările de investiţii sau de reparaţii la 
reţelele de termoficare a căror beneficiar este Municipiul Timişoara, pentru executarea acestora în 
termen, precum şi pentru refacerea zonelor afectate; 

- Asigură asistenţa de specialitate în timpul executării lucrărilor de investiţii la reţele şi 
reparaţii la reţele sau construcţii aferente acestora; 

- Verifică din punct de vedere cantitativ-calitativ şi avizează situaţiile de lucrări pentru 
investiţiile Municipiului Timişoara în domeniul termoficării, urmărind ca plăţile efectuate să se 
încadreze în valorile prevăzute în lista de investiţii; 

- Participă la recepţiile lucrărilor de investiţii ale Municipiului Timişoara în domeniul 
termoficării împreună cu reprezentanţii S.C. Colterm S.A. şi constructorii; 

- Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la 
bugetul local, bugetul S.C. Colterm S.A. sau bugetul de stat în domeniul termoficării şi le supune 
aprobării Consiliului Local cu avizul primarului; 

- Elaborează proiectul de buget pentru investiţii în domeniul termoficării, cu fonduri de 
la bugetul local sau bugetul de stat şi îl supune aprobării; 

- Verifică necesarul lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populaţiei; 
- Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în 

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, 
memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico 
financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.); 

- Coordonează programele privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea 
termică a unor clădiri de locuit multietajate; 
 
 

2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
- S-au soluţionat 71 de sesizări şi reclamaţii venite prin corespondenţă respectiv 5 

sesizări prin poşta electronică, 12 prin serviciul call-center. 
- S-au soluţionat împreună cu compartimentul Asociaţii de proprietari 12 sesizări şi 

reclamaţii în problemele specifice activităţii (repartizarea costurilor pentru încălzire şi acm în 
condominii, reparaţii şi modificării instalaţiilor de încălzire din condominii, probleme legate de 
montarea centralelor termice în apartamentele din condominii ce au sistem de alimentare cu energie 
termică centralizat, etc.) 

- S-au înaintat 52 de situaţii, informări, rapoarte şi analize cerute de Prefectură, Consiliu 
Judeţean şi alte autorităţi locale şi centrale, referitoare la S.C. Colterm S.A., subvenţii pentru energia 
termică, contorizare, programe de investiţii şi reparaţii, remonturi, etc. 

- S-au transmis, primit, analizat şi prelucrat 43 de adrese şi note interne în contextul 
general de colaborare cu compartimentele din cadrul Primăriei  

- S-au oferit solicitanţilor informaţii referitoare la modul de aplicare a HG.400/2003, 
HG1386/2004, HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice 
centralizate de alimentarea cu energie termică şi la Ordinul 233/2004 privind contorizarea 
consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentarea cu energie termică 

- S-au monitorizat 12300 ore de întreruperi în furnizarea agentului termic pentru 
încălzire, a apei calde menajere şi a apei reci de hidrofor 



- S-au urmărit remedierea şi refacerea zonelor afectate pentru 324 avarii la reţeaua 
termică de pe raza oraşului din totalul de 714  avarii semnalate de către S.C. Colterm S.A. 

- S-au verificat prin sondaj şi ca urmare a reclamaţiilor în 28 de PT-uri şi 7 CT-uri 
parametrii agentului termic, conform diagramelor medii de reglaj. 

- S-au urmărit lucrările de reabilitare a punctelor şi centralelor termice, realizate în două 
etape: 

− etapa I: PT49, PT94, PT58; 
− etapa II: PT 39, PT 94, PT 50, PT10B, PT53; 

- S-au verificat lucrările de întreţinere şi reparaţii (revizuire şi înlocuire) în PT/CT-uri: 
10 schimbătoare cu plăci pentru apă caldă menajeră, 22 schimbătoare cu plăci pentru încălzire, 8 
cazane PA 25, 15 electropompe încălzire, 6 tablouri electrice; 

- S-a urmărit efectuarea remontului în PT/CT-uri pentru a preîntâmpina eventualele 
neajunsuri în furnizarea agentului termic în sezonul rece 2006 – 2007; 

- S-au verificat şi urmărit lucrările de înlocuire a 10670 ml de reţele termice secundare în 
sistem preizolat, executate pe următoarele străzi: 
 

PT/CT Denumirea Lucrării Lungime traseu 
reţea ml 

46 Cetăţii 10-18 100 
43A M. Cel Bătrân Bl. 26-31 139 
43A M. Cel Bătrân Bl. 55-56 58 
43A Mircea Cel Bătrân 16-31 35 
48 B Gh. Lazăr 38 190 
48C Dropiei 7 36 
35 Carei 5-7 37 
36 Liege 7 80 
36 Cugir 13 26 
37 Cugir 10-12 46 
37 Felix 1-5 125 
45 I. Vidu 14 43 
45 Învăţătorului 2A, Oboiului2 100 
45 Operetei 7 72 

45A Bucovina B5-B6 69 
47A Brânduşei 15 42 
28 Irlanda 143-148 201 
29 Iasomiei Bl.227-230 45 
38 Pomiculturii B36-B37 108 
39 Holdelor 91 20 
41 Lotusului A90 175 
41 Borzeşti 123-125 180 
33 Liniştei 1-7 90 
26 Torontalului 6 84 
32 Sitarului 1-3 42 
33 Textiliştilor – Aradului 40 80 
33 Sitarului 16-18 70 
48 Teiului - Poşta 28 
49 Timiş 16-18 40 
25 Intrarea Doinei 19-25 186 
8 A Odobeşti 4-6 48 



58 Vişinului 162 
Corbului Odobescu 112 
Dragalina Titulescu 11 74 

69 Sireanu 100 135 
81 Rebreanu 2/1 98 
81 Rebreanu 2/3 125 
82 Cânepei 48 
82 Mureş 96 
82 Râului 75 
98 Bl.53 Sc. A 35 
98 Bl.53 165 
98 Bl.11 141 
84 Calea Şagului 101 
85 Filateliei 133 
88 Dâmboviţa 141 

Freidorf Lic. Auto 243 
V. Lupu Dâmboviţa 117 
Vulturii Prahova 113 
Vulturii Pogonici 127 
Vulturii Bran 301 
Vulturii Transilvania 120 

20 Take Ionescu 56 - 59 88 
20 Golescu 12 48 
20 Tapia 55-57 30 
21 Bucureşti 1a-8 8 
21 Titan 8-12 115 
23 Mihaly - Cărvunarilor 120 
71 Lugojului A5-A6 30 
72 Lugojului B12-13 51 
72 Lugojului 14-16 136 
72 Lugojului 18-22 109 
75 Intr. Goznei 13 48 
75 Dorobanţilor E1 75 
75 Lalelelor (Bacovia) E3 107 

74A Telegrafului D11 80 
74A Lorena 9-11 34 
IMT Macin 2-5 60 
71 S. Bărnuţiu 51A 50 
30 Oneşti 82 
7C Loga 371 
10 Baba Dochia 186 

Romanilor Caragiale 313 
18 Daliei 120 
18 Iscovescu 144 
18 Socrate 116 

25 Mărăşti 1 - 2 76 
8 A Paciurea (REC.) 50 
22A P-ta Doiceşti 48 
8B Regimentul 13 Călăraşi 45 



50 Saligny 350 
56 Cerna 6 175 
56 Cerna 10 104 

13A Miniş 162 
91 Azurului 84 
92 Orion 321 
93 Sirius 70 
93 Arenei 47 
94 Oglinzilor 94 
94 Cristalului 215 

Buziaş Electronicii 138 
51 Martirilor 1 51 
52 C. Martirilor 207 
53 Poeziei 220 
55 Lebedei 103 
58 Apelor 96 
59 Vlădeasa 236 
  Total 10670 

 
- S-au verificat şi urmărit lucrări de reabilitare pentru reţele termice primare în valoare 

de 17248500,56 lei; 
- S-au verificat lunar consumurile de energie termică ce au fost subvenţionate, prin 

citirea contoarelor la nivelul producţiei, calculul pierderilor pe reţea şi s-a recalculat ponderea 
consumului casnic. Decontul de subvenţii la energia termica pentru populaţie s-a cifrat la valoarea 
de 75.943.081 lei; 

- S-a urmărit lunar executarea lucrările la obiectivele de investiţii; 
- Lucrări în continuare: reabilitarea RTS aferente PT 87 în valoare de 500.000 lei, 

reabilitarea RTS aferente PT 92 în valoare de 200.000 lei; 
- Lucrări noi: Modernizare RTS Cartierul Soarelui în valoare de 500.000 lei, 

Modernizare RTS Cartierul Calea Şagului în valoare de 500.000, Modernizare RTS Cartierul fabric 
în valoare de 500.000 lei, Modernizare RTS Cartierul Girocului în valoare de 500.000 lei, 
Modernizare Zona Campus Universitar în valoare de 300.000 lei, Modernizare RTS Zona Bucovina 
în valoare de 500.000 lei, Modernizare RTS Zona Calea Aradului în valoare de 500.000 lei; 

- S-au întocmit şi susţinut în comisiile de specialitate ale Consiliului Local referatele şi 
proiectele de hotărâri locale ce ulterior au devenit hotărâri ale consiliului Local; 

- HCL nr. 41 privind accesarea şi garantarea unui credit bancar de către S.C. Colterm SA 
pentru achiziţionarea de combustibili necesari sezonului rece 2005-2006; 

- HCL nr. 42 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 al 
Companiei Locale de Termoficare Colterm SA; 

- HCL nr.57 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "CT Timişoara Sud. Instalaţii de 
prelevare, preparare, transport şi depozitarea zgurii şi cenuşii. Instalaţii de şlam dens la cazanele de 
aburi CA1, CA2, CA3 şi adoptarea funcţionării întregii centrale în tehnologia şlamului dens; 

- HCL nr.58 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea electrofiltrelor 
cazanelor de abur de 100t/h nr.1,2 şi 3 de la CT Timişoara Sud; 

- HCL nr.63 privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a 
apei reci potabile către consumatorii municipiului Timişoara de către SC Colterm SA; 

- HCL nr. 92 privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale SC 
Colterm SA; 



- HCL nr.155 privind delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei 
termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către SC Colterm SA prin 
încheierea unui contract de concesiune prin negociere directă; 

- HCL nr.216 pentru aprobarea contractului de concesiune prin negociere directă privind 
încredinţarea delegării gestiunii serviciului public de producere a energiei termice şi electrice, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către SC Colterm SA; 

- HCL nr.217 privind sistarea şi valorificarea obiectivului de investiţii CET cu 
funcţionarea pe lignit Timişoara; 

- HCL nr. 275 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică 
secundară Zona Circumvalaţiunii"; 

- HCL nr.276 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică 
secundară Zona Lipovei"; 

- HCL nr.277 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică 
secundară Zona Steaua"; 

- HCL nr. 278 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare reţea termică 
secundară Zona Lunei – str. Şt. O. Iosif " 

- HCL nr.319 privind modificarea HCL nr.385/2005 privind aprobarea tarifelor pentru 
energie termică livrată de către SC Colterm populaţiei; 

- HCL nr. 343 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate " Echiparea CET Timişoara 
centru cu noi unităţi de cogenerare" şi realizarea investiţiei; 

- HCL nr. 335 pentru aprobarea listei de clauze privind principalii termeni şi clauzele 
propuse de către B.E.R.D.în vederea accesării unui credit necesar realizării investiţiei "Turbine cu 
gaz de capacitate electrică totală 20 MW şi cu o capacitate termică de 29 MW la SC Colterm SA; 

- HCL nr. 475 privind aprobarea garantării creditului de 15 mil. euro necesare realizării 
investiţiei "Turbine cu gaz de capacitate electrică de capacitate electrică totală de 20 MW şi cu o 
capacitate termică de 29 MW" la SC Colterm SA; 

- HCL nr.545 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitare termică a unor 
blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara; 

- HCL nr.546 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 
2006 a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara; 

- HCL nr. 557 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare, reabilitare şi 
dezvoltare reţele  termice secundare în municipiul Timişoara"; 

- HCL nr. 611 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea sistemului de 
contorizare a energiei termice în municipiul Timişoara"; 

- S-a colaborat cu inspectorii din cadrul Biroului Iluminat Public, Serviciul Mediu 
Urban, Serviciul Reţele Publice, Centru Comunitar de Asistenţă Socială cu societăţile comerciale şi 
instituţiile implicate în acţiunile desfăşurate cu prilejul organizării de către Primăria Timişoara a 
diverselor manifestări. 

 
 
3. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
- Verificarea realizării obiectivelor legate de producerea, prepararea şi furnizarea 

energiei termice în limitele prevăzute de atribuţiile funcţionarilor publici din Legea Administraţiei 
Publice Locale; 

- Promovarea intereselor comunităţii în problemele specifice cu respectarea legislaţiei în 
vigoare; 

- Folosirea eficientă a fondurilor publice în lucrările de termoficare; 
- Identificarea de surse alternative de energie; 
- Îmbunătăţirea confortului termic la populaţie prin monitorizarea şi optimizarea 

parametrilor tehnici din PT-uri, CT-uri şi RTS; 



- Eliminarea disconfortului termic datorat avariilor şi lucrărilor de reparaţii la sistemul de 
termoficare; 

- Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii privind eficienţa utilizării energiei termice; 
- Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor venite de la cetăţeni privind problemele de 

termoficare; 
- Monitorizarea avariilor şi urmărirea lucrărilor de remediere in vederea limitării 

efectelor negative la consumatori; 
- Verificarea zilnică a parametrilor de furnizare a agentului termic primar şi încadrarea în 

limitele stabilite în diagrama de reglaj calitativ; 
- Urmărirea, în perioada de încetare a furnizării agentului termic pentru încălzire, a 

lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a sistemului de termoficare; 
- Verificarea lunară a consumurilor de energie termică ce vor fi subvenţionate prin 

citirea contoarelor la nivelul producţiei, stabilirea pierderilor pe reţea şi recalcularea ponderii de 
participare a consumului casnic. (decontul de subvenţii la energia termică pentru populaţie); 

- Întocmirea situaţiilor, din domeniul de activitate, solicitate de către diferitele instituţii 
publice ale statului; 

- Implementarea măsurilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate. 
 


	V. SERVICIUL ENERGETIC 
	Obiectul de activitate al serviciului constă în coordonarea şi administrarea activităţilor în domeniul energetic: 
	- producere, furnizare şi distribuţie energie termică; 
	- iluminat public: Extindere reţele de alimentare cu energie electrică, Extindere reţele de distribuţie şi alimentare cu gaze naturale; 
	- coordonare şi îndrumare asociaţii de proprietari; 
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	3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
	Verificarea pe teren şi răspunsuri la reclamaţii, sesizări şi adrese ( în număr de 1880 din care 150 scrise ); 
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